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H O T Ă R Â R E A   NR.____  
din_____________________2012 

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a unor instituţii publice 
 de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

 
 
Consiliul Judeţean Mureş,  

 Analizând Expunerea de motive nr. 14.739 din 23.08.2012 a Serviciului Resurse 
Umane, cu privire la stabilirea unor măsuri de reorganizare a unor instituţii publice de cultură 
de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, 
 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  conformitate cu prevederile Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 Luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 
privind managementul instituţiilor publice de cultură, aşa cum a fost aprobată prin Legea 
nr.269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1) lit. „a”, alin. (2) lit.”c” şi respectiv ale art.97, 
alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
 h o t ă r ă ş t e :  

 
 Art.1. Se aprobă măsurile de reorganizare a unor instituţii  publice de cultură de sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, după cum urmează: 
  1. Redacţia Revistei „VATRA” se reorganizează prin absorbţie ca structură fără 
personalitate juridică în cadrul Serviciului Redacţional la Biblioteca Judeţeană Mureş; 
  2. Redacţia Revistei „LÁTÓ” se reorganizează prin absorbţie ca structură fără 
personalitate juridică, în cadrul Serviciului Redacţional la Biblioteca Judeţeană Mureş; 
  3. Se aprobă organigrama Bibliotecii Judeţene Mureş instituţie publică ce 
funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, conform anexei 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  4. Se aprobă statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene Mureş, conform anexei 2, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2.  Prin reorganizarea aprobată la punctele 1 şi 2 ale art.1 din prezenta hotărâre, 
se desfiinţează: Redacţia Revistei „VATRA” şi Redacţia Revistei „LÁTÓ”, instituţii publice cu 
personalitate juridică, acestea devenind compartimente distincte în cadrul Serviciului 
Redacţional din structura Bibliotecii Judeţene Mureş. 
  (2) Personalul angajat, conform dispoziţiilor Legii nr.53/2003 – Codul Muncii 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la instituţiile care se desfiinţează, va fi 
încadrat pe posturile aprobate în acest sens în structura organizatorică a Bibliotecii Judeţene 
Mureş. 
  (3) Drepturile şi obligaţiile Redacţiei Revistei „VATRA” şi ale Redacţiei Revistei 
„LÁTÓ” se preiau de către Biblioteca Judeţeană Mureş;  
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  (4) Biblioteca Judeţeană Mureş va prelua, prin protocol de predare primire, 
întreg patrimoniul deţinut de persoanele juridice absorbite, pe baza inventarierii, respectiv a 
situaţiilor financiare încheiate, la 30 septembrie 2012, în termen de 45 de zile de la data 
prezentei hotărâri. 
  (5) Contractele de management ale directorilor manageri ai celor două instituţii, 
nr.17708/24.12.2009, respectiv 17.717/24.12.2009, încetează la expirarea termenului 
prevăzut la alin.4 din prezentul articol.  
 Art.3. Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.84/27.07.2006 - 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene Mureş, se modifică şi se 
înlocuieşte cu anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.109/12.08.2010 – numărul 
maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi instituţiile 
publice subordonate, aşa cum a fost modificată prin HCJM nr.116/2010 şi respectiv HCJM 
nr.163/2010, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa 4, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.5. Anexele I.6 şi II.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.114/12.08.2010, 
aşa cum au fost modificate prin HCJM nr.163/25.11.2010 – organigrama şi statul de funcţii 
ale Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, se modifică şi 
se înlocuiesc cu anexele 5 şi 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Prezenta hotărâre, inclusiv anexele, care fac parte integrantă din aceasta, se 
comunică: Redacţiei Revistei „VATRA”, Redacţiei Revistei „LÁTÓ”, Bibliotecii Judeţene Mureş, 
Direcţiei Economice şi Serviciului Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Mureş. 

Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare în Monitorul 
Oficial al Judeţului, afişare pe site-ul www.cjmures.ro şi publicare în presa locală, de ducerea 
la îndeplinire a măsurilor stabilite răspunzând directorii/managerii instituţiilor publice 
prevăzute la art.1. 

Art.8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2012, cu excepţia 
dispoziţiilor art.2, alin.(1), care intră în vigoare la data semnării protocolului prevăzut la art.2, 
alin.(4) din prezenta hotărâre. 
  
 
 
 
 

     P R E Ş E D I N T E,  
                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE    

         Ciprian Dobre                       SECRETAR,  
 

                           Aurelian-Paul Cosma 
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         ROMÂNIA 
     JUDEŢUL MUREŞ  
  CONSILIUL JUDEŢEAN  
SERVICIUL RESURSE UMANE  
Nr. 14.739 din 23.08.2012 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a unor  
instituţii publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

 
 

Sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş funcţionează la momentul actual un număr 

de 10 instituţii publice de cultură pentru care, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.114/12.08.2010, au fost aprobate structura organizatorică şi statele de funcţii, cu 

încadrarea în numărul maxim de personal prevăzut de  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. 

Conducerea executivă a Consiliului Judeţean Mureş şi-a stabilit ca obiectiv o analiză a 

activităţii tuturor instituţiilor publice de cultură subordonate, în scopul cunoaşterii mai 

aprofundate a specificului fiecărei instituţii, valorificarea patrimoniului cultural de care 

dispunem şi respectiv eficientizarea activităţii acestor instituţii, având în vedere actualele 

constrângeri de natură economică. 

Actualul proiect de hotărâre vizează cadrul de desfăşurare a activităţii a trei dintre 

instituţiile publice de cultură subordonate, respectiv: Biblioteca Judeţeană Mureş, Redacţia 

Revistei „VATRA” şi  Redacţiei Revistei „LÁTÓ”. 

Sub nr.14475/20.08.2012, Biblioteca Judeţeană Mureş a depus la registratura 

Consiliului Judeţean Mureş proiectul de regulament de organizare şi funcţionare al acestei 

instituţii. Ultimul Regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat pentru Biblioteca 

Judeţeană Mureş prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.84/07.07.2006. Prin urmare se 

impunea o actualizare, având în vedere în principal următoarele considerente: 

 în acest interval normele legale specifice, respectiv Legea bibliotecilor 

nr.334/2002, a suferit unele modificări, între care menţionăm pe cele aduse de 

Legea nr.344/2009, pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 

334/2002, cu privire la modul de finanţare a bibliotecilor de drept public;  

 au intervenit modificări ale condiţiilor concrete de organizare şi desfăşurare a 

activităţii, cum sunt: deschiderea Centrului de resurse „American Corner”   în 

locaţia de la „Complexul Parc”,  precum şi finalizarea acţiunii de inventariere a 

colecţiilor speciale de la Biblioteca „Teleki Bolyai”, fapt ce induce implicit 

necesitatea instituirii unor reguli funcţionale specifice pentru această 

componentă a structurii organizatorice. 

 Ca activitate complementară muncii cu cartea, Biblioteca Judeţeană Mureş, a 

desfăşurat în ultimele trei decenii şi o  activitate editorială proprie având ca finalitate 

îmbogăţirea vieţii culturale a colectivităţii locale dar şi o valoare promoţională pentru 

instituţie. 



 

 Lucrările realizate au, în cea mai mare parte, menirea de a pune în lumină valorile 

culturale locale, realizate într-un spaţiu de interculturalitate român-maghiar-german, care a 

dat câţiva exponenţi de seamă culturii naţionale, un spaţiu cu receptivitate şi rezonanţă la 

valorile spirituale europene; 

Redacţia Revistei „VATRA” şi Redacţia Revistei „LÁTÓ”,  funcţionează ca instituţii 

publice de interes judeţean, cu personalitate juridică, având ca scop editarea celor două 

publicaţii – Revista „Vatra” şi revista „LÁTÓ”. Prin anexele la H.C.J.M. 34/24.03.2011 au fost 

aprobate statele de funcţii pentru cele două instituţii, cu un număr de 12 posturi pentru 

Redacţia Revistei „VATRA”  şi respectiv 10 posturi pentru Redacţia Revistei „LÁTÓ”. 

Fiecare dintre cele două instituţii are la momentul actual câte un post vacant 

(administrator la „LÁTÓ” şi redactor la „VATRA” ), a căror ocupare este blocată prin efectul 

prevederilor art.22, alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009. 

Cadrul juridic privind managementul instituţiilor publice de cultură, care organizează şi 

desfăşoară activităţi cultural-artistice sau oferă servicii culturale, este reglementat prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2008. Astfel, Consiliul Judeţean Mureş a încheiat 

cu directorul manager al Redacţiei Revistei „VATRA”, domnul Podoabă Virgil Augustin, 

contractul de management nr.17718/24.12.2009, pentru perioada 01.10.2009 – 01.12.2012. 

De asemenea, s-a încheiat cu directorul-managerul Redacţiei Revistei „LÁTÓ”, domnul Kovács 

András-Ferenc, contractul de management nr.17717/24.12.2009, pentru perioada 

01.12.2009 – 31.12.2012. 

O analiză de eficienţă a activităţii celor două instituţii evidenţiază  costuri 

administrativ-funcţionale ridicate, precum şi unele deficienţe în marketing şi promovare. 

Pe de altă parte Biblioteca Judeţeană Mureş are ca proiect achiziţionarea unei tipografii 

pentru propria activitate editorială.  Avantajul unei asemenea tipografii ar consta și în faptul 

că inclusiv publicațiile consiliului ar putea fi tipărite și legate la bibliotecă și ar constitui baza 

unui fond separat de documente oficiale locale. Mai mult, gestionată cu eficiență, tipografia 

ar putea deveni o sursă de venituri pentru bibliotecă. În atare condiţii se creează premise 

pentru scăderea costurilor de editare a celor două reviste, dar și a publicațiilor bibliotecii. 

  Reorganizarea prin absorbţie a celor două reviste, în cadrul Serviciului redacţional, ca 

şi compartimente distincte, în cadrul structurii organizatorice a Bibliotecii Judeţene Mureş, ar 

fi benefică din mai multe considerente, între care amintim: 

  utilizarea rețelei bibliotecilor publice pentru politica de desfacere a revistelor;  

 regândirea politicii editoriale prin prisma periodicității aparițiilor;  

 consolidarea unui centru editorial științific la nivelul judeţului în cadrul 

bibliotecii;  

 utilizarea facilă a bazei de date deţinută de bibliotecă ca material documentar 

pentru redactorii celor două reviste; 

 valorificarea colecțiilor bibliotecii prin volume sau rubrici dedicate în acest sens;  

 redistribuirea sarcinilor specifice de corectură pentru toate publicațiile bibliotecii 

în cadrul serviciului redacțional;  

 reducerea cheltuielilor administrative 

 Prin urmare, proiectul de hotărâre propune reorganizarea celor două instituţii, prin 

absorbţie în cadrul structurii organizatorice a Bibliotecii Judeţene Mureş, în a cărei structură 

se constituie un Serviciu redacţional, cu două compartimente - Redacţia revistei „VATRA” cu 

un număr de 6 posturi de execuţie, de specialitate (redactor, secretar de redacţie, corector) 



 

şi un redactor şef adjunct , respectiv Redacţia Revistei „LÁTÓ”, cu 5 posturi de specialitate de 

execuţie şi un redactor şef adjunct.  

 Cele două posturi de curier se regăsesc la compartimentul „Personal de întreţinere”, ca 

îngrijitor, iar postul de referent din cadrul Redacţiei revistei „VATRA” se regăseşte la 

Compartimentul Financiar - Contabil. De asemenea, cele două posturi de secretar - 

dactilograf se transformă în bibliotecar la „Serviciul comunicarea colecţiilor”. 

 Ca funcţii de conducere, faţă de cele 4 posturi existente: 2 de director-manager şi 2 

de redactor şef adjunct, noua structură va avea 3 funcţii de conducere: 1 redactor şef  

coordonator al Serviciului redacţional şi doi redactori şef adjuncţi, câte unul pentru fiecare 

dintre cele două reviste. Structura nou creată este configurată pe 14 posturi faţă de 22 

existente la momentul actual în statele de funcţii ale celor două instituţii.  

 Ca atare, se reduc trei posturi, ceea ce permite suplimentarea cu două posturi 

profesor a structurii organizatorice aprobate pentru Centrul Judeţean pentru Cultură 

Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, având în vedere solicitarea acestei instituţii 

nr.14053/09.08.2012, cu respectarea dispoziţiilor 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. 

 Economia la fondul de salarii, la cheltuielile administrative precum şi argumentele de 

natură funcţională mai sus amintite, considerăm că vor permite o susţinere mai bună pentru 

viitor a celor două reviste cu tradiţie şi menţinerea acestora în peisajul cultural al judeţului. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobarea proiectul de hotărâre 

privind modificarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
Ciprian Dobre 
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