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HOTĂRÂREA NR.33       
 din 28 martie 2019 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş  

nr.7/31.01.2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului  

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive nr.7027/22.03.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.7028/22.03.2019, 

raportul Serviciului juridic nr.7021/22.03.2019, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

În conformitate cu dispozițiile art.22 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, 

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.74 alin.(1) din  

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 

privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr.78/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.8779/2019 

privind transformarea unei funcții publice specifice de manager public,  

În aplicarea dispozițiilor art.75 alin. (2) din Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008,  

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

precum și cele ale art.97 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.7/31.01.2019 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş se înlocuiește cu anexa, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului resurse umane și Direcţiei de 

dezvoltare regională și implementare proiecte 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 anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/31 ianuarie 

2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/31.01.2019 s-au aprobat organigrama, statul 

de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Mureș. 

În statul de funcții aprobat prin actul administrativ mai sus amintit se regăsesc și două funcții 

publice specifice de manager public, dintre care una de grad profesional principal deținută de 

doamna Togan Codruța. 

Potrivit prevederilor art.20, respectiv art.22 lit.”a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, cu modificările și 

completările ulterioare, managerii publici sunt evaluaţi profesional anual și în funcție de 

rezultatul obținut titularilor funcției li se poate reconfirma statutul de manager public şi pot 

promova în grad profesional. 

În această situație se regăsește doamna Togan Codruța - manager public, grad principal în 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, care a fost evaluată și, în baza notei 

finale obținute promovează în grad profesional superior, în conformitate cu prevederile art.74 

alin.(1) lit.”a” din Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public. 

În acest sens sunt și dispozițiile art.75 alin.(2) din actul normativ mai sus enunțat, potrivit 

cărora  în termen de 15 zile de la data primirii avizului, autoritatea sau instituţia publică în 

cadrul căreia este numit managerul public emite actul administrativ de numire a managerului 

public în noua funcţie publică. 

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 anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.7/31 ianuarie 2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Mureş. 

 

PREŞEDINTE, 

Péter Ferenc  

 

     Nr. 7027/22.03.2019 

     Dosar VI/D/1 

 

 



 

 

 

 

 

Nr. 7028/28.03.2019 

Dosar II.22 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.7/31 ianuarie 2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

  

În aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, la Direcția de Dezvoltare Regională 

și Implementare Proiecte se regăsește funcția publică specifică de manager public, grad 

principal. 

Potrivit prevederilor art.20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2008 privind statutul 

funcţionarului public denumit manager public, cu modificările și completările ulterioare 

managerii publici sunt evaluaţi profesional anual. 

Evaluarea profesională individuală a managerilor publici cuprinde o componentă internă şi o 

componentă externă, astfel: 

    a) componenta internă constă în evaluarea performanţelor individuale ale managerului 

public efectuată conform legislaţiei privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, de către superiorul ierarhic […] care se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici […]; 

    b) componenta externă constă în evaluarea efectuată de către evaluatori externi, în 

trimestrul I al anului următor celui pentru care se face evaluarea, în condiţiile prevăzute de 

normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi care se comunică Agenţiei Naţionale 

a Funcţionarilor Publici în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive. 

În urma evaluării profesionale individuale managerii publici pot obţine, conform art.22, 

alin.(1) din actul normativ mai sus menționat, următoarele rezultate: 

    a) reconfirmarea statutului de manager public şi promovarea în grad profesional; 

    b) reconfirmarea statutului de manager public şi reconfirmarea în grad profesional; 

    c) reconfirmarea statutului de manager public şi retrogradarea în grad profesional; 

    d) pierderea statutului de manager public. 

Doamna Togan Codruța, care ocupă funcția publică specifică de manager public grad principal 

în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, a fost evaluată, potrivit dispozițiilor 

legale anterior menționate. 

În conformitate cu prevederile art.74 alin.(1) lit.”a” din Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public 

denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.78/2011 

„(1) În baza rezultatelor obţinute la evaluare, ca urmare a recomandării evaluatorilor 

şi, dacă este cazul, a evaluării performanţelor profesionale individuale refăcute conform 

solicitării prevăzute la art. 69, managerii publici: 

    a) promovează în gradul profesional următor, dacă la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale, realizată conform anexei nr. 4, au obţinut o notă finală a evaluării 

anuale de cel puţin 4,50” 



 

 

 

 

Având în vedere rezultatul obținut la evaluare de doamna Togan Codruța, Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici a emis avizul nr.8779/2019 de transformare a funcției publice specifice 

de manager public grad profesional principal în manager public, grad profesional superior. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(2) din Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 92/2008,  în termen de 15 zile de la data primirii avizului 

autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia este numit managerul public emite actul 

administrativ de numire a managerului public în noua funcţie publică. 

În acest scop este necesară modificarea statului de funcții al instituției în sensul transformării 

funcției publice specifice de manager public grad profesional principal în manager public grad 

profesional superior, apreciem că, sunt întrunite condiţiile legale pentru supunerea spre 

aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

 

 

     

 

 

 

 ŞEF SERVICIU                                                                                                                      

Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: șef serviciu Elena Popa/ 2ex. 
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RAPORT  

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.7/31.01.2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Mureș 

 

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

expunerea de motive nr. 7027/22.03.2019 şi raportul de specialitate nr. 7028/ 

22.03.2019 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.22 alin.(1) lit.„a” din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, cu 

modificările și completările ulterioare, art.74 alin.(1) lit.„a” și art.75 din  Hotărârea 

Guvernului   nr. 78/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public 

denumit manager public, 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. 

Organigrama, statul de funcţii și Regulamentul de organizare și funcționare ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş au fost aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.7/31.01.2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare 

a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

În statul de funcții al Consiliului Județean Mureș se regăsesc două funcții de manager 

public, dintre care una de grad profesional principal. 

Potrivit prevederilor art.20 precum și cele ale art.22 alin.(1) lit.„a” din OG nr. 

92/2008, managerii publici sunt evaluați profesional anual, după care în funcție de 

rezultatele obținute la evaluare, li se poate reconfirma statutul de manager public și 

pot promova în grad profesional. 

De asemenea, conform art.74 alin.(1) lit.„a” din HG nr. 78/2011, în baza rezultatelor 

obţinute la evaluare, ca urmare a recomandării evaluatorilor, managerii publici pot 

promova în gradul profesional următor, dacă la evaluarea performanţelor profesionale 

Nr. 7021/22.03.2019 

Dosar. VI/D/1 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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individuale, realizată conform anexei nr. 4 din același act normativ, au obţinut o notă 

finală a evaluării anuale de cel puţin 4,50. 

Astfel, managerul public cu grad profesional principal, din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Mureș, a obținut în urma evaluării anuale o notă de promovare în 

grad profesional superior. 

În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din același act normativ, Consiliul Județean 

Mureș a solicitat Agenţiei Naționale a Funcționarilor Publici avizul privind 

transformarea unei funcții publice specifice de manager public în baza rezultatelor 

obținute la evaluare. 

Prin urmare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a emis avizul nr.8779/2019 

privind transformarea unei funcții specifice de manager public, grad profesional 

principal, în funcție publică de manager public, grad profesional superior. 

În consecință, în vederea aplicării prevederilor art.75 alin.(2) din HG nr.78/2011, 

potrivit cărora în termen de 15 zile de la data primirii avizului solicitat în condiţiile 

alin. (1), autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia este numit managerul public 

emite actul administrativ de numire a managerului public în noua funcţie publică, este 

necesară modificarea statului de funcții în sensul transformării funcției specifice de 

manager public grad profesional principal, în manager public grad profesional superior. 

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 aparatului de specialitate. 

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

art.81-82, 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 pentru 

modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/31.01.2019 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Mureș, 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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