
 

 

     ROMÂNIA            
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CONSILIUL JUDEŢEAN                                          

 

 
 

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

privind modificarea statului de funcţii al Ansamblului Artistic „Mureşul”, instituţie 
publică de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  
 Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 18378 din 18.10. 
2012 privind modificarea statului de funcţii al Ansamblului Artistic Profesionist 

„Mureşul”, instituţie publică de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Mureş, 

Având în vedere solicitarea Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul” 

nr.16534/20.09.2012, 
 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, 
 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, 
 
  

h o t ă r ă ş t e :  
 

 
 Art.I. Anexa II.4 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 – Statul de funcţii al Ansamblului Artistic Profesionist 
„Mureşul”, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
directorul-manager al Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul”. 
   

 
 

 

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

      Ciprian Dobre                                            
          SECRETAR, 
                                                                                Aurelian Paul Cosma   

 
                 

 

  
             ROMÂNIA 



         JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 
 SERVICIUL RESURSE UMANE 

 Nr. 18378/18.10.2012 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii  
al Ansamblului Artistic „Mureşul”, instituţie publică de cultură ce funcţionează  

sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

 
 

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

aprobate structura organizatorică şi statele de funcţii pentru instituţiile publice de 

cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, 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. 

 Ansamblul Artistic Profesionist „Mureşul”, cu adresa înregistrată la Consiliul 

Judeţean Mureş sub numărul 16534/20.09.2012, solicită transformarea unor posturi 

din structura instituţiei. Astfel, se solicită: 

 transformarea postului de şef orchestră în solist instrumentist, având în 

vedere activitatea preponderent solistică desfăşurată de ocupantul 

acestui post, în concordanţă cu nevoile instituţiei şi 

 transformarea postului de contabil în economist pentru promovarea în 

funcţie a ocupantului postului, la definitivarea studiilor superioare. 

Având în vedere cele de mai sus, cu încadrarea în numărul maxim de posturi 

aprobat şi în fondurile bugetare alocate pentru anul în curs, se supune spre dezbatere 

şi aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Ansamblului 

Artistic Profesionist „Mureşul”. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ciprian Dobre 

 

 

Verificat: 
Şef serviciu Popa Elena 
RD/2ex. 
 
 

  ANEXA  

  



ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST „MUREŞUL” 
 
 

STAT DE FUNCŢII 
 

 

Nr. 

crt. 

Funcţia  

 

Nr. posturi 

1.  Director - Manager 1 

2.  Director adjunct 1 

3.  Contabil şef 1 

SECŢIA ROMÂNĂ 
Personal artistic 

4.  Dirijor 1 

5.  Solist instrumentist/Artist instrumentist/Instrumentist 11 

6.  Solist vocal 4 

7.  Solist balet/Balerin 20 

8.  Referent 1 

SECŢIA MAGHIARĂ 

Personal artistic 
9.  Solist balet/Balerin 26 

10.  Solist instrumentist/Artist instrumentist/Instrumentist 4 

11.  Maestru sunet 1 

12.  Operator imagine 1 

13.  Regizor scenă  1 

14.  Consilier 1 

15.  Referent 1 

Personal tehnic şi administrativ 
16.  Economist 1 

17.  Consilier 1 

Personal  de deservire 

18.  Muncitori calificaţi din activitatea specifică instituţiei 5 

19.  Îngrijitor 2 

20.  Şofer 1 

  

Total 

 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


