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   HOTĂRÂREA NR.134       
 din 27 august 2020 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2019 

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcţiei Judeţene de  

Evidenţă a Persoanelor Mureş 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.22320/20.08.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane 

nr.22450/21.08.2020, raportul Serviciului juridic nr.22482/21.08.2020, precum și 

avizul comisiilor de specialitate, 

În aplicarea prevederilor art.610 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

Luând în considerare solicitarea Direcției Generale de Evidență a Persoanei Mureș 

cu nr.7483/2020, precum și avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date București cu nr.3323557/2020, 

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, cu modificările și completările ulterioare, 

 hotărăşte:  

Art.I. Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2019 privind 

stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Evidență a Persoanei 

Mureș, precum și Serviciului resurse umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                      Contrasemnează              

Péter Ferenc                                                         SECRETAR GENERAL                                 

                                                                                          Paul Cosma                                                                
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Nr. 22320/20.08.2020 

Dosar IX.B.1 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2019 

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş 

 

Prin anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.168/2019 privind stabilirea unor 

măsuri de reorganizare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş a fost 

aprobat statul de funcții al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Mureş. 

Sub nr.17876/2020, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a notificat Direcția 

Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş cu privire la obligația de a stabili funcția 

publică de execuție de consilier achiziții publice în condițiile reglementate de art.610, 

alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Direcția Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş a solicitat prin adresa 

nr.7483/29.07.2020 și înregistrată la registratura Consiliului Județean Mureș sub 

nr.20357/30.07.2020,  transformarea  funcției publice de inspector, clasa I, grad 

profesional principal (poziția nr.28 din statul de funcții) în funcția publică de consilier 

achiziții publice, clasa I, grad profesional principal 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 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. 

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, cu modificările și completările ulterioare, 

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  

 

 



 

 

 

 

Nr. 22450/21.08.2020 

Dosar IX.B.1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2019 

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş 

 

Statul de funcții al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Mureş a fost aprobat prin 

anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 168/2019 privind stabilirea unor 

măsuri de reorganizare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş. 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, prin adresa  nr.17876/2020, a notificat Direcția 

Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu privire la obligația de a stabili funcția 

publică de execuție de consilier achiziții publice în condițiile reglementate de art.610, 

alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare, potrivit căruia „autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de 

maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să 

stabilească funcţia publică/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice prin 

schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului 

activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea 

unei/unor funcţii publice de consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii 

publice de execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%”. 

Astfel, prin adresa nr.7483/29.07.2020 și înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Mureș sub nr.20357/30.07.2020, Direcția Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş solicită 

transformarea  funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional principal (poziția 

nr.28 din statul de funcții) în funcția publică de consilier achiziții publice, clasa I, grad 

profesional principal. 

Precizăm că, modificarea propusă se încadrează în numărul maxim de 37 de posturi 

prevăzut pentru Direcția Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş în anexa nr.6 la 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.17/2020 privind aprobarea bugetului general al 

Județului Mureș și stabilirea unor măsuri bugetare, precum și în fondurile bugetare 

alocate.  

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 22320/20.08.2020 pentru modificarea 

anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2019 privind stabilirea unor 

măsuri de reorganizare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, apreciem că, 

sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de 

hotărâre. 

ŞEF SERVICIU                                                                                                                      

Elena Popa 

 

Întocmit: consilier, Lucian Petruța-Oroian 

2 ex. 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

RAPORT 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.168/2019 

privind stabilirea unor măsuri de organizare a Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Mureș 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr.22320 din 20.08.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate al Direcției economice,  

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 legislației primare și secundare 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.9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 

84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art.610 alin.(1), precum și cele ale art.173 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „b” 

și „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Statul de funcții al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Mureș a fost aprobat prin 

anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.168/2019 privind stabilirea unor 

măsuri de reorganizare a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Mureș. 

Conform prevederilor art.610 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019, ”autorităţile şi instituţiile 

publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a 

titlului II al părţii a VI-a să stabilească funcţia publică/funcţiile publice de execuţie de 

consilier achiziţii publice prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au 

în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% sau prin 

transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de consilier achiziţii publice în 

situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii aferente activităţii de 

achiziţii publice mai mult de 50%”. 

   Nr.22482/21.08.2020 

    Dosar nr. IX/B/1 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

Prin adresa nr.17876/2020, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a notificat  Direcția 

Generale de Evidență a Persoanelor Mureș cu privire la obligația de a stabili funcția publică 

de execuție de consilier achiziții publice, potrivit textului legal mai sus menționat. 

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din O.G. nr. 84/2001, structura organizatorică, 

statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice comunitare locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se 

stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene, respectiv a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu avizul 

Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date București.  

Având în vedere că Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

București, a emis avizul prevăzut de lege în urma solicitării acestuia de către Direcția 

Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș, este îndeplinită cerința legală prevăzută la 

articolul indicat mai sus. 

În ceea ce privește normele de competență precizăm că sunt incidente prevederile art.173 

alin.(2), lit.„b” și „c” din Codul administrativ. Astfel, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la 

art. 173 alin. (1) lit. „a” coroborate cu prevederile alin. (2) lit. „b” și „c”, consiliul 

județean hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi 

regii autonome, respectiv aprobă 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, în condiţiile legii. 

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.168/2019 privind stabilirea unor măsuri 

de organizare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, poate fi supus 

dezbaterii și aprobării ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în 

condițiile art. 136 alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika 

Verificat: Șef serviciu – Adriana Farkas 
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