HOTĂRÂREA NR.24
din 20 februarie 2020
pentru modificarea anexelor 1 și 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.3967/13.02.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.4023/13.02.2020,
raportul Serviciului juridic nr.4140/14.02.2020, precum și avizul comisiilor de
specialitate,
Luând în considerare solicitările Serviciului administrativ-intervenții - Direcția tehnică
nr.33055/2019, Serviciului administrativ-întreținere Complex ”Transilvania Motor-Ring” Direcția economică nr.33366/2019, Direcției amenajare teritoriu și urbanism
nr.150/2020 și Serviciului administrație publică și cancelarie – Direcția juridică și
administrație publică nr.1056/2020,
Cu respectarea prevederilor art.III din Ordonanța de urgență 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.173 alin.(1) lit.a), coroborate cu cele ale alin.(2) lit.c),
precum şi cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Art.I. Anexele 1 și 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 modifică și se înlocuiesc cu anexele I și II care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului resurse umane, Direcției tehnice,
Direcției economice, Direcției amenajare teritoriu și urbanism, Direcției juridice și
administrație publică 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. 3967/13.02.2020
Dosar IX.B.1

REFERAT DE APROBARE
pentru modificarea anexelor 1 și 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

Prin anexele 1 și 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, s-au aprobat organigrama și statul de funcții ale aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Mureș.
În scopul îmbunătățirii modului de organizare și funcționare și implicit al activității specifice,
conducerile unor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Mureș au propus operarea unor modificări ale structurii aprobate prin actul administrativ mai
sus enunțat, după cum urmează:
- Serviciul Administrativ-Intervenții din cadrul Direcției Tehnice solicită suplimentarea
numărului de posturi cu un post de inspector de specialitate gradul II;
- Serviciul Administrativ-Întreținere Complex ”Transilvania Motor Ring” din cadrul Direcției
Economice, solicită transformarea unui post vacant de inspector de specialitate din gradul IA
în gradul I;
- Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism, solicită suplimentarea numărului de posturi cu o
funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior, la Compartimentul Planificare
Teritoriu, Urbanism și GIS – Serviciul Urbanism, precum și transformarea funcției publice
vacante de consilier clasa I din gradul profesional principal în grad profesional superior, la
Serviciul Avizare, Autorizare și Control;
- Direcția Juridică și Administrație Publică, propune mutarea postului vacant de consilier clasa
I grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic la Serviciul Administrație Publică și
Cancelarie și modificarea gradului profesional din superior în principal.
Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.”a”
coroborat cu cele ale art.182, alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexelor 1 și 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, cu
modificările ulterioare.

PREŞEDINTE,
Péter Ferenc
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Nr. 4023/13.02.2020
Dosar IX.B.1

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea anexelor 1 și 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
Organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș au
fost aprobat prin anexele 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2019 privind
stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice ce funcționează sub autoritatea
Consiliului Judeţean Mureş. Acestea au fost modificate ulterior, ultima dintre acestea fiind
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.149/2019.
Conducerile unor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Mureș, pe considerente ce țin de mai buna organizare a activităților specifice, propun
operarea unor modificări în structura organizatorică și statul de funcții, aprobat prin actul
administrativ mai sus enunțat, după cum urmează:
- Serviciul Administrativ-Intervenții din cadrul Direcției Tehnice, prin adresa nr.33055/2019,
solicită suplimentarea numărului de posturi cu un post de inspector de specialitate gradul II.
Pentru acest post vor fi configurate atribuții de: inventariere a lucrărilor efectuate pe
drumurile județene cu ajutorul unui soft, încărcarea informațiilor specifice în această
aplicație, emiterea proceselor verbale de execuție, urmărirea sistemului de supraveghere
video, identificarea și înregistrarea digitală a elementelor constructive ale drumurilor
județene;
- Serviciul Administrativ-Întreținere Complex ”Transilvania Motor Ring” din cadrul Direcției
Economice solicită, cu adresa nr.33366/2019, transformarea unui post vacant de inspector de
specialitate din gradul IA în gradul I. Astfel, se va facilita înscrierea la concurs a candidaților
cu vechime în specialitatea studiilor absolvite mai mică, întrucît la anterioarele proceduri de
recrutare derulate în scopul ocupării postului, în principal condiția de vechime nu a fost
îndeplinită de către candidați. Mai mult complexitatea atribuțiilor specifice postului permite
transformare lui într-un grad profesional inferior;
- Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism, solicită prin adresa nr.150/2020, suplimentarea
numărului de posturi cu o funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior la
Compartimentul Planificare Teritoriu, Urbanism și GIS – Serviciul Urbanism, precum și
transformarea funcției publice vacante de consilier clasa I din gradul profesional principal în
grad profesional superior, la Serviciul Avizare, Autorizare și Control. Aceste modificări sunt
justificate prin numărul mare de documentații de urbanism depuse spre avizare, al cererilor
de eliberare a certificatelor de urbanism, precum și al solicitărilor de emitere a avizului
arhitectului șef al județului, în baza convențiilor încheiate cu autoritățile administrației
publice locale din județul Mureș.

- Direcția Juridică și Administrație Publică, prin adresa nr.1056/2020, propune mutarea
postului vacant de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic la
Serviciul Administrație Publică și Cancelarie și modificarea gradului profesional în principal,
pentru acest post urmând să fie configurate atribuții prevăzute de dispozițiile legale pentru
Structura de securitate constituită la nivelul Consiliului Județean Mureș.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, prevede la art.
173 alin.(2) lit. „c” competența consiliului județean de a aproba, 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, precum şi ale instituţiilor publice de
interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean.
Luând în considerare referatul de aprobare nr.3967/13.02.2020 pentru modificarea anexelor 1
și 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, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre aprobare a
acestui proiect de hotărâre.

ŞEF SERVICIU
Elena Popa

Întocmit: consilier Radu Teodora
2ex.

Nr. 4140/14.02.2020
Dosar. XI/D/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 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 iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
referatul de aprobare nr. 3967/13.02.2020 şi în considerarea celor reținute în raportul
de specialitate nr. 4023/13.02.2020 al Serviciului Resurse Umane,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din
26.09.2019, 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. 173 alin. (1) lit.„a” coroborate cu
cele ale alin.(2) lit. „c”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
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, act administrativ
care a suferit de la adoptare mai multe modificări succesive.
Serviciul Administrativ-Intervenții din cadrul Direcției Tehnice solicită suplimentarea
numărului de posturi cu un post de inspector de specialitate gradul II.
Serviciul Administrativ-Intervenți Complex „Transilvania Motor Ring” din cadrul
Direcției Economice, solicită transformarea unui post vacant de inspector de
specialitate din gradul IA în gradul I.
De asemenea, Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism, solicită suplimentarea
numărului de posturi cu o funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior,
la Compartimentul Planificare Teritoriu, Urbanism GIS – Serviciul Urbanism, precum și
transformarea funcției publice vacante de consilier clasa I din gradul profesional
principal în grad profesional superior, la Serviciul Avizare, Autorizare și Control.
În ultimul rând, Direcția Juridică și Administrație Publică, propune mutarea postului
vacant de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic la
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Serviciul Administrație Publică și Cancelarie, precum și modificarea gradului
profesional din superior în principal.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că
potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean exercită atribuţii privind
înființarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului
judeţean, ale instituţiilor 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 la propunerea președintelui consiliului județean
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul
de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al
consiliului judeţean.
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.
Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexelor 1 și 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, îndeplineşte condiţiile 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.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
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