
 

                                                                                    

HOTĂRÂREA NR.151 

din  23 septembrie 2021 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare 

 și funcționare ale Muzeului Județean Mureș 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.25617/16.09.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, 

raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.25673/16.09.2021, raportul Serviciului 

juridic nr.25702/17.09.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare solicitările Muzeului Județean Mureş nr.920/11.05.2021 și 

nr.1670/10.08.2021, 

Având în vedere dispozițiile art.30 alin.(2) din Legea muzeelor și colecțiilor publice 

nr.311/2003 republicată, cu modificările ulterioare, precum și avizul prealabil favorabil al 

Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor din cadrul Ministerului Culturii nr.4509/29.06.2021, 

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.173 alin.(1) lit.„a” și 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.1  Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare 

ale Muzeului Județean Mureş, conform anexelor 1–3 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.56/2021 privind aprobarea 

bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2021, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Pct.4 din Cap.Ia. se modifică și va avea următorul conținut:  

4. Muzeul Județean Mureș 110 

 

2. Totalul general pe Cap.Ia. se modifică conform influenței pct.1. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Serviciului resurse umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş şi Muzeului Județean Mureş, care răspund de aducerea ei la 

îndeplinire. 

PREŞEDINTE                                         Contrasemnează 

Péter Ferenc                      SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                               Paul Cosma           
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REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Muzeului Județean Mureș 

 

Cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 12403/11.05.2021 conducerea 

Muzeul Județean Mureș, instituţie publică de cultură ce funcţionează sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Mureş, a solicitat aprobarea unei structuri organizatorice noi și 

modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 

instituției. 

Noua structura organizatorică propusă spre aprobare este fundamentată pe un număr 

de 110 posturi, față de 106 existente la momentul actual, solicitarea de suplimentare 

a numărului de posturi fiind motivată de dezvoltarea dinamică a colecțiilor muzeului și 

implicit a volumului de activitate. 

Astfel, se propune înființarea a 4 posturi de execuție noi - 2 posturi de muzeograf, 1 

post de referent de specialitate și 1 post de restaurator în cadrul Laboratorului de 

conservare și restaurare. 

De asemenea, a fost propusă desființarea/reorganizarea unor secții/compartimente 

precum și mutarea unor posturi între compartimentele din cadrul instituției. 

Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor din cadrul Ministerului Culturii, a acordat 

avizul prealabil favorabil (nr.4509/29.06.2021) pentru propunerile de reorganizare 

înaintate spre avizare sub nr.1217/16.06.2021, în condițiile art.30 alin.(2) din Legea 

muzeelor și colecțiilor publice nr.311/2003 republicată, cu modificările ulterioare. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.136 alin.(1) și alin.(8) 

lit.”a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Muzeului Județean Mureș. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  

  Nr.25617/16.09.2021 

   Dosar IX.B.1 
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Nr. 25673/16.09.2021 

Dosar : IX.B.1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Muzeului Județean Mureș 

 
Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Județean Mureș a fost aprobat prin 

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.78/2009, privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Mureş. 

Ulterior acesta a mai fost modificat, ultima dintre aceste modificări fiind aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.93/2017. 

Organigrama și Statul de funcții s-au aprobat  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.138/11.09.2014 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Muzeul 

Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare, ultima dintre aceste modificări, fundamentată pe 

un număr de 106 posturi, fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.180/2020. 

Prin solicitarea înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub numărul 12403/11.05.2021 

conducerea Muzeul Județean Mureș, instituţie publică de cultură ce funcţionează sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, solicită unele modificări în structura organizatorică a 

instituției. 

Noua structura organizatorică propusă spre aprobare este fundamentată pe un număr de 110 

posturi, față de 106 existente la momentul actual, motivat de dezvoltarea dinamică a 

colecțiilor muzeului. 

Astfel se înființează 4 noi posturi de execuție, după cum urmează: 

- 1 post de muzeograf cu, cu atribuții de ghid la Serviciul administrarea Palatului Culturii; 

- 1 post de muzeograf cu atribuții de arhivă în cadrul Secției istorie; 

- 1 post de referent de specialitate în cadrul Compartimentului contabilitate, administrativ 

deservire; 

- 1 post de restaurator în cadrul Laboratorului de conservare și restaurare. 

Ca modificări de structură se evidențiază două categorii-reorganizarea unor compartimente și 

mutarea unor posturi între diferite compartimente din structura organizatorică. 

Astfel, ca propunere de reorganizare se solicită: 

1. Desființarea Secției Gurghiu, activitatea de întreținere a castelului Bornemisza urmând să se 

asigure de către personalul de deservire din Compartimentul contabilitate, administrativ și 

deservire și înființarea „Centrului de cercetare a Limesului Roman”, cu un număr de 6 posturi 

de execuție, față de 7 existente anterior la Secția Gurghiu, un post de muzeograf urmând a fi 

mutat la Secția etnografie și artă populară. Funcția de șef birou de la Secția Gurghiu se 

desființează iar pentru conducerea Centrului de cercetare a Limesului Roman se propune 

înființarea funcției de conducere de șef secție. Modificarea are ca scop crearea cadrului 

necesar pentru includerea Limesului de pe teritoriul județului Mureș pe lista Patrimoniului 

Mondial UNESCO. 
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2. La Secția istorie și pedagogie muzeală se desființează Compartimentul cetate iar denumirea 

secției va fi „Secția istorie”, modificare care pune în acord activitățile preponderente 

specifice cu  structura organizatorică și Regulamentul de organizare și funcționare al 

instituției, dat fiind faptul că, activitățile configurare pentru Compartimentul cetate au fost 

specifice mai ales perioadei de amenajare a Cetății. 

3. La Compartimentul contabilitate, administrativ și deservire se desființează un post de șofer, 

pe considerentul că activitățile specifice nu mai sunt necesare la acest moment și se 

înființează un post de referent de specialitate, modificare motivată pe creșterea volumului de 

activitate în domeniu – proceduri de achiziție, recepție lucrări de reparații și investiții, etc. 

În ceea ce privește mutarea unor posturi solicitarea vizează  

1. Mutarea a 4 posturi de muncitor de la Compartimentul administrativ deservire la 

Administrația Palatului Culturii. Acestea sunt posturi ocupate și există acordul angajaților care 

ocupă posturile în cauză pentru modificarea contractului individual de muncă în sensul 

schimbării locului muncii; 

2. Mutarea unui post de muzeograf de la Secția Gurghiu la Secția etnografie și artă populară. 

Având în vedere dispozițiile art.30 alin.(2) din Legea muzeelor și colecțiilor publice 

nr.311/2003 republicată, cu modificările ulterioare, potrivit cărora „Orice reorganizare a 

muzeelor sau colecţiilor publice de drept public care se află în subordinea autorităţilor 

administraţiei publice locale se aprobă prin hotărâre a autorităţilor publice tutelare, cu votul 

a jumătate plus unu din numărul total de consilieri, cu avizul prealabil al Comisiei 

Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor”, conducerea Muzeului Județean Mureș a solicitat 

Comisiei Națională a Muzeelor și Colecțiilor din cadrul Ministerului Culturii, avizul prealabil 

favorabil pentru propunerile de reorganizare înaintate spre avizare sub nr.1217/16.06.2021, 

acest aviz fiind acordat sub nr.4509/29.06.2021. 

Precizăm că, suplimentarea cu patru posturi a structurii organizatorice a Muzeului Județean 

Mureș generează o creștere a cheltuielilor cu salariile lunare de aproximativ 20541 lei.  

Mai menționăm că, această suplimentare se încadrează în numărul maxim de posturi la nivel 

de ordonator principal de credite, stabilit potrivit 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. 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare referatul de aprobare 

nr.25617/16.09.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Muzeului Județean Mureș apreciem că, sunt întrunite condiţiile 

pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

 

ȘEF SERVICIU 

Elena Popa 

 
Întocmit: consilier Radu Teodora/2 ex. 
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                    Nr. 25702/17.09.2021 

                    Dosar nr. IX/B/1 

 

RAPORT  

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Muzeului Județean Mureș 

 

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

Referatul de aprobare nr. 25617/16.09.2021 şi în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate nr25673/16.09.2021 al Serviciului Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Mureș, 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, 

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.30 alin.(2) din Legea muzeelor și 

colecțiilor publice nr.311/2003 republicată, cu modificările ulterioare, ale 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, și cele ale art.173 alin.(1) lit.„a” 

coroborate cu cele ale alin.(2) lit.„c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ. 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului Județean Mureș a fost aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.78/2009, privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean 

Mureş, fiind modificat ulterior, ultima dată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.93/2017. 

Organigrama și statul de funcții s-au aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.138/11.09.2014 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Muzeul 

Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare, ultima dintre aceste modificări, 

fundamentată pe un număr de 106 posturi, fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.180/2020. 

Prin solicitarea înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.12403/11.05.2021 

conducerea  Muzeului Județean Mureș, instituţie publică de cultură ce funcţionează sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, solicită unele modificări în structura 

organizatorică a instituției. 

Noua structura organizatorică propusă spre aprobare este fundamentată pe un număr de 

110 posturi, față de 106 existente la momentul actual, motivat de dezvoltarea dinamică a 

colecțiilor muzeului. 
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Modificarea implică și desființarea unor secții/compartimente și înființarea altora noi, 

modificări adaptate specificului activităților desfășurate de muzeu. 

Suplimentarea numărului de posturi stabilit în Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.56/2021 privind aprobarea bugetului general al judeţului Mureş pentru 

anul 2021, cu modificările și completările ulterioare se încadrează în numărul maxim de 

posturi la nivel de ordonator principal de credite, stabilit potrivit 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. 

Suplimentarea cu patru posturi a structurii organizatorice a Muzeului Județean Mureș 

generează o creștere a cheltuielilor cu salariile lunare de aproximativ 20.541 lei. 

Potrivit dispozițiilor art.30 alin.(2) din Legea muzeelor și colecțiilor publice nr.311/2003 

republicată, cu modificările ulterioare, potrivit cărora „Orice reorganizare a muzeelor 

sau colecţiilor publice de drept public care se află în subordinea autorităţilor 

administraţiei publice locale se aprobă prin hotărâre a autorităţilor publice tutelare, cu 

votul a jumătate plus unu din numărul total de consilieri, cu avizul prealabil al 

Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor”, conducerea Muzeului Județean Mureș a 

solicitat Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor din cadrul Ministerului Culturii, 

avizul prealabil favorabil pentru propunerile de reorganizare înaintate spre avizare sub 

nr.1217/16.06.2021, acest aviz fiind acordat sub nr.4509/29.06.2021. 

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 organigrama, 

statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor publice de 

interes judeţean. 

Menționăm totodată că, la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 

prevederile art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Din perspectiva celor arătate mai sus, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale 

Muzeului Județean Mureș îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și 

aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Șef Serviciu 

Adriana Farkas 
 

 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex. 
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