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       HOTĂRÂREA  NR. _____ 

      din 20 iunie 2013 
 

privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului .Judeţean .Mureş nr. 111 din 12.08.2010 

privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale  Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş  

 

 
 Consiliul Judeţean Mureş, 

            Văzând Expunerea de motive nr. 4249 din 11.06.2013 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş cu privire la modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.111/12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului 
de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş,  

 Având în vedere rezultatele examenelor de promovare în treaptă profesională a unui 
angajat din categoria personalului contractual şi de promovare în clasă a unui funcţionar public  
organizate în perioada mai-iunie 2013 

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, aprobată prin Legea nr. 13/2011, 
În conformitate cu prevederile art. 63 şi 68 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.26 din Legea-

cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
           În temeiul prevederilor 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. Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111/12.08.2010 privind 

aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările ulterioare, se 
modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

          Art.II. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Compartimentul juridic, 
resurse umane, relaţii publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş. 

 
 

      PREŞEDINTE                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE    

                              SECRETAR 
      Ciprian Dobre                       

             Aurelian- Paul Cosma 

 
 
 

 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR MUREŞ 
Tg.Mureş, str. Primăriei nr.2, tel./fax 0265-311109 

e-mail: djepmures@cjmures.ro 

    
    Nr. 4249  din 11.06.2013, D/1  

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 la H.C.J.Mureş nr.111/12.08.2010 
privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului 

de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş 
 

 
           Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 12 august 2010 au fost aprobate 
structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş.  
  

În conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în carieră, funcţionarul public poate 
promova în funcţia publică, în condiţiile legii. Promovarea în clasă şi promovarea în grade 
profesionale nu sunt condiţionate de existenţa unui post vacant. 
 Conform prevederilor art. 68 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, 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”. 
 Promovarea se face prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a 
promovării examenului. 

 
În conformitate cu prevederile art. 41 din Regulamentul de ocupare a posturilor vacante sau 

temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din instituţiile publice subordonate 
Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr. 
193/27.06.2011, modificat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr. 
246/01.11.2012, prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin 
trecerea într-o treaptă profesională superioară. 

Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade sau trepte 
profesionale se face, de regulă, pe un post vacant sau temporar vacant, iar în situaţia în care nu 
există un asemenea post se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea 
sunt încadrate înt-un nivel imediat superior. 

Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din instituţiile 
publice subordonate Consiliului Judeţean Mureş se face prin examen.  

 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş a organizat în perioada 27-28 mai 

2013 examen pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară a unui angajat din 
categoria personalului contractual şi  în perioada 03-04.06.2013 examen pentru promovarea în 
clasă a unui funcţionar public. Cele 2 persoane îndeplineau cerinţele legale pentru a participa la 
examen, au susţinut examenul de promovare , fiind declaraţi „admis”.   

Luând în considerare rezultatele obţinute la examene se propune modificarea statului de 
funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, în sensul transformării funcţiei de la 
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poziţia 30 din muncitor calificat treapta III- electromecanic în muncitor calificat treapta II şi a 
funcţiei de la poziţia 26 din referent, clasa III, grad profesional superior în inspector, clasa I, grad 
profesional asistent. Ambele funcţii sunt în structura Biroului financiar, informatic şi administrativ.  

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

modificarea anexei 2 la H.C.J. Mureş nr.111/12.08.2010 privind  aprobarea structurii 
organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş. 
 

 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

CODRUŢA SAVA 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Exemplar nr. 1  

Întocmit/Redactat: Dascăl Maria-Ramona-consilier 
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Nr. 4249 din 11.06.2013, D/1. 

 
 
 
 

CĂTRE  
 
   CONSILIUL  JUDEŢEAN  MUREŞ 
 

DOMNULUI PREŞEDINTE CIPRIAN DOBRE 
 

 
 
 
              Prin prezenta vă rugăm să aprobaţi cuprinderea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 

20 iunie 2013 a proiectului de hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.111/12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Mureş.   

Anexăm prezentei următoarele documente: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- proiectul de hotărâre şi anexa. 

  

           Cu deosebit respect,  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

CODRUŢA SAVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplar nr. 1  
Întocmit/Redactat: Dascăl Maria-Ramona-consilier 


