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 HOTĂRÂREA  NR.____  
 din 19 decembrie 2013 

 
privind modificarea anexei II la HCJM nr.121/25.07.2013 pentru aprobarea Structurii 
organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

 al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  
 Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 24.112 din 
13.XII.2013, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

 Având în vedere rezultatele examenului de promovare în grad profesional a unor 
funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 
organizat în semestrul II al anului 2013,  
 În conformitate cu dispoziţiile art.64, alin.(2) din SECŢIUNEA a 4-a a Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 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, 
  

hotărăşte:  
 
 Art.I. Anexa II la HCJM nr.121/25.07.2013 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 prevederilor prezentei hotărâri răspunde 
Serviciul Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 
 

 
 
 

     PREŞEDINTE               
              AVIZAT PENTRU LEGALITATE             

     Ciprian Dobre                                            
          SECRETAR 
                                                                                 Aurelian-Paul Cosma   

 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
             ROMÂNIA 
        JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 
 SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 24.112 din 13.XII.2013 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea anexei II la HCJM nr.121/25.07.2013 pentru aprobarea Structurii 
organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 
 
 În aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2013, prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.121/25.07.2013 2013 au fost aprobate: structura 

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

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

 Promovarea, ca modalitate de dezvoltare a carierei funcţionarilor publici prin 

ocuparea unei funcţii publice superioare, este reglementată în SECŢIUNEA a 4-a - 

Promovarea funcţionarilor publici şi evaluarea performanţelor profesionale, din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Promovarea în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior 

celui deţinut de funcţionarul public se face, potrivit prevederilor art.64 alin.(2) din actul 

normativ mai sus amintit, în baza unui concurs/examen, organizat semestrial, prin 

transformarea postului ocupat de funcţionarul public, ca urmare a promovării concursului 

sau examenului organizat în acest scop. 

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional 

imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii: 

 să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din 

care promovează; 

 să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a 

performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 

 să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată. 

 Consiliul Judeţean Mureş a anunţat organizarea, în luna decembrie 2013, a 

examenului de promovare în grad profesional a unor funcţionari publici din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. Astfel, un număr de şase funcţionari publici din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş urmează a fi promovaţi în 

grad profesional, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor, în baza rezultatelor obţinute la 

examen. 

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

privind modificarea anexei II la HCJM nr.121/2013 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 
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