HOTĂRÂREA NR.117
din 26 septembrie 2019
pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.23820/18.09.2019 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane
nr.23865/18.09.2019, raportul Serviciului juridic nr.23910/18.09.2019, precum şi
avizul comisiilor de specialitate,
Luând în considerare solicitarea Direcției tehnice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Mureș nr.21573/2019,
În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit. a), coroborate cu cele ale alin.(2) lit.c),
precum și cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Art.I. Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea
unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Mureş, cu modificările ulterioare, se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului resurse umane și Direcției
ecomomice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund
de aducerea ei la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr. 23820/18.09.2019
Dosar VI/D/1

REFEERAT DE APROBARE
pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2019
privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2019 s-a aprobat organigrama, statul de
funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Mureș. Actul administrativ mai sus menționat a fost modificat
ulterior prin hotărârile Consiliului Județean Mureș nr.33/2019, nr.62/2019 și
nr.109/2019.
Prin adresa nr.21573/2019, Direcția Tehnică a solicitat modificarea unor posturi vacante
în statul de funcții aprobat, după cum urmează:
 transformarea unui post de muncitor calificat din treapta III în treapta I;
 transformarea unui post de muncitor calificat din treapta IV în treapta I;
 transformarea unui post de muncitor calificat din treapta IV în treapta II.
Această modificare permite creșterea nivelului de salarizare în funcție de
vechime/experiență, asigurându-se astfel premisele îmbunătățirii activității serviciului.
Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”a” din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ supunem spre
aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare.

PREŞEDINTE,
Péter Ferenc

1/1

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro

www.cjmures.ro

Nr. 23865/18.09.2019
Dosar VI/D/1

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Mureș nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2019 s-au aprobat organigrama, statul de
funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Mureș. Aceasta a mai fost modificată ulterior prin hotărârile Consiliului
Județean Mureș nr.33/2019, nr.62/2019 și nr.109/2019.
Prin adresa nr.21573/2019, Direcția Tehnică din aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Mureș solicită transformarea unor posturi vacante din cadrul Serviciul
Administrativ-Intervenții în sensul modificării treptei profesionale, configurate în statul de
funcții.
Potrivit prevederilor art.10 alin.(1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare salariile de bază sunt
diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii. Promovarea în grade/trepte profesionale
imediat superioare se face din 3 în 3 ani.
Inclusiv condițiile de vechime în specialitate la ocuparea, prin recrutare, a funcțiilor
contractuale sunt stabilite, în conformitate cu dispozițiile legale specifice, în funcție de
gradul/treapta profesională a postului vacant.
În acest context, solicitarea Direcției Tehnice, este motivată prin faptul că, modificarea
treptei profesionale a unor posturi de muncitor ar permite stabilirea unor condiții de
vechime și experiență diferite în procesul de recrutare a potențialilor candidați, în sensul
creșterii experienței necesare pentru ocuparea posturilor.
Astfel, se propune modificarea treptelor profesionale a următoarelor posturi vacante:
- transformarea unui post de muncitor calificat din treapta III în treapta I;
- transformarea unui post de muncitor calificat din treapta IV în treapta I;
- transformarea unui post de muncitor calificat din treapta IV în treapta II.
Menționăm că, fiind vorba de transformări în trepte superioare salarizarea funcțiilor
transformate implică o creștere a cheltuielilor cu salariile lunare de aproximativ 1500 lei
pentru cele trei posturi.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, prevede la
art.173 alin.(2) lit.”c” competenţa consiliului judeţean de aprobare, la propunerea
președintelui consiliului județean, a organigramei, statului de funcţii, regulamentului de
organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi
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serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de
interes judeţean.
Luând în considerare referatul de aprobare nr.23820/18.09.2019 privind 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, cu
modificările ulterioare, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre
aprobare a acestui proiect de hotărâre.

ȘEF SERVICIU
Elena Popa

Întocmit: Șef serviciu Elena Popa/2.ex.
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Nr. 23910/18.09.2019
Dosar nr. VI/D/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Mureș nr. 7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare

Analizând proiectul de hotărâre nr. 23818 din 18.09.2019 iniţiat de Preşedintele Consiliului
Judeţean Mureş, raportul de specialitate nr. 23865 din 18.09.2019 a Serviciului Resurse
Umane și referatul de aprobare nr. 23820 din 18.09.2019 a Președintelui Consiliului
Județean Mureș,
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 competenţă incidente activităţii
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care am
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. 10 alin. (1) și art. 31 alin. (6) din
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare, art. 554 alin. (5) și art. 173 alin. (2) lit. „c”, din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Modificările supuse aprobării sunt generate de solicitarea Serviciului Administrativ
Intervenții din cadrul Direcției Tehnice de transformare a unor posturi vacante din cadrul
acestui serviciu, în sensul modificării treptei profesionale configurate în statul de funcții,
după cum urmează:
- transformarea unui post de muncitor calificat din treapta III în treapta I;
- transformarea unui post de muncitor calificat din treapta IV în treapta I;
- transformarea unui post de muncitor calificat din treapta IV în treapta II.
Potrivit prevederilor art.10 alin. (1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază sunt
diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii. Art. 31 alin. (6) din același text legal, dar
și prevederile art. 554 alin. (5) din OUG nr. 57/2019, reglementează că promovarea în
grade/trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani.
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În ceea ce privește normele de competență, precizăm că potrivit prevederilor art. 173
alin. (2) lit. „c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în exercitarea atribuțiilor
prevăzute la alin. (1) lit. „a” consiliul județean aprobă, în condiţiile legii, la propunerea
preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale
aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
Menționăm 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, în considerarea prevederilor legale la care am făcut
mai sus referire, apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 7/2019 privind stabilirea unor măsuri de
organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, cu modificările
ulterioare, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate
în condițiile art. 136 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

p. DIRECTOR EXECUTIV
Adriana Farkas

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex.
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