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HOTĂRÂREA  NR.____  
din 29 martie 2012 

privind modificarea anexelor I.3 şi II.3 la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri 
de organizare a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  
 Văzând expunerea de motive nr.5.006 din 21.III.2012 a Serviciului Resurse Umane,  

privind modificarea anexelor I.3 şi II.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.114/2010, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere adresa Muzeului Judeţean Mureş nr.338/20.02.2012, prin care se 

solicită aprobare pentru modificarea numărului de personal la unele compartimente din 
cadrul structurii  organizatorice a acestei instituţii, 

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.63/30.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

În temeiul art.91 alin.(1), lit. a şi alin.(2), lit.”c” precum şi ale art.97, alin.(1) din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
hotărăşte:  

 
 Art.I.  Anexele I.3 şi II.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.114/2010 

privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de cultură de sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul-

manager al Muzeului Judeţean Mureş. 

 
 
    

    PREŞEDINTE   
                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE    
Lokodi Edita-Emöke                      SECRETAR 

 

                      Aurelian-Paul Cosma 
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 ROMÂNIA 

     JUDEŢUL MUREŞ  
  CONSILIUL JUDEŢEAN  
SERVICIUL RESURSE UMANE  

Nr.5.006 din 21.III.2012 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor I.3 şi II.3 la HCJM nr.114/2010 
privind stabilirea unor măsuri  de organizare a instituţiilor publice de sub autoritatea  

Consiliului Judeţean Mureş 

 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.114 din 12 august 2010 au fost 

aprobate unele măsuri de organizare a instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Mureş precum şi a Serviciului Public Judeţean SALVAMONT - 

SALVASPEO. Totodată s-au aprobat organigramele şi statele de funcţii pentru instituţiile 

publice prevăzute la art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale. 

Anexa I.3 şi II.3 la hotărârea Consiliului Judeţean Mureş mai sus menţionată, 

respectiv structura organizatorică şi statul de funcţii ale Muzeului Judeţean Mureş, au mai 

fost modificate în intervalul august 2010 – februarie 2012 prin Hotărârile Consiliului 

Judeţean Mureş: nr. 116/26.08.2010, nr.179/16.12.2010 şi 121/220.9.2011. 

Pe criterii de eficientizare a activităţii instituţiei publice în cauză, cu adresa 

nr.338/20.02.2012, conducerea Muzeului Judeţean Mureş solicită unele modificări ale 

numărului de personal ale diverselor compartimente din cadrul acestei instituţii, cu 

încadrarea în numărul maxim de personal aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.109/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în concordanţă cu 

prevederile art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri financiare. 

Aceste modificări sunt impuse şi de prevederile restrictive ale art.22 din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr.34/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care 

suspendă, până la data de 31 decembrie 2012, concursurile de ocupare a posturilor 

vacante din cadrul instituţiilor publice. Astfel, organigrama acestei instituţii urmează a fi 

modificată corespunzător propunerii înaintate de conducerea Muzeului Judeţean Mureş. 

       Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind modificarea anexelor I.3 şi II.3 la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea 

unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Mureş. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Lokodi Edita Emöke 

 

                
EP/2.ex. 


