
 

 

 

       ROMÂNIA            

  JUDEŢUL MUREŞ                    PROIECT  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                          
 

 
 

HOTĂRÂREA  NR.____  
 din 25 aprilie 2013 

privind modificarea anexei nr.2 la HCJM nr.76/26.05.2011 pentru aprobarea Structurii 
organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare  

al Consiliului Judeţean Mureş 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

 Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.7217/18.04.2013, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

 Având în vedere rezultatele examenului de promovare în clasă a unui funcţionar 
public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş,  
 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, 
 Potrivit prevederilor art.11, alin.(3), lit.”a”, precum şi cele ale art.68 din Legea 

nr.188/1999, republicată privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor 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 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.76/26.05.2011 privind 
aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare 

şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş se modifică şi 
se înlocuieşte cu anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.II. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Serviciul Resurse 

Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 
 

 

 

 

  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.7217 din 18.04.2013 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la HCJM nr.76/2011  

pentru aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a  

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.76/26.05.2011 s-au aprobat: structura 

organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

 Conform prevederilor art.68 din Legea nr.188/1999, republicată privind Statutul 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare „În urma dobândirii unei 

diplome de studii de nivel superior, funcţionarii publici de execuţie au dreptul de a 

participa la examenul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice într-o clasă superioară 

celei în care sunt încadraţi, dacă studiile absolvite sunt în specialitatea în care îşi 

desfăşoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituţia publică apreciază că studiile 

absolvite sunt utile pentru desfăşurarea activităţii.” 

 Consiliul Judeţean Mureş a organizat la începutul lunii aprilie a.c. examen pentru 

promovarea în clasă a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş. Luând în considerare rezultatele examenului se propune 

modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş în 

sensul transformării funcţiei de referent, clasa III grad profesional superior în consilier, 

clasa I, grad profesional asistent. 

 Totodată, potrivit prevederilor art.11, alin.(3), lit.”a” din acelaşi act normativ 

funcţionarii publici debutanţi care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege şi au 

obţinut rezultat corespunzător la evaluare pot fi numiţi funcţionari publici definitivi, sens în 

care o funcţie publică de consilier debutant se transformă în consilier clasa I, grad 

asistent. 

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

privind modificarea anexei nr.2 la HCJM nr.76/2011 pentru aprobarea Structurii 

organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ciprian Dobre 

 

Întocmit:  

consilier D.Radu 
Verificat: Şef serviciu E.Popa 
1 ex. 


