
 

 

 

HOTĂRÂREA NR ___ 

din 28 mai 2015 

privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Analizând expunerea de motive  nr.9.865 din 21.05.2015, a Serviciului Resurse Umane, 

privind stabilirea unor măsuri de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, 

În conformitate cu dispoziţiile art.64 şi art.112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Cu respectarea prevederilor art. XVI, alin.(2) din Legea nr.161/2003, privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi 

în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cele ale art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.229/2008 

privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice, 

Având în vedere dispoziţiile 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 dispoziţiilor art.91, alin.(1) lit.”a”, alin.(2) lit.”c” şi respectiv ale art.97, 

alin.(1) din Legea administraţiei locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

hotărăşte: 

 

Art.1. (1) Se aprobă numărul maxim de 150 de posturi pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş.  

 (2) Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.16/12.02.2015 privind 

aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2015, se modifică în mod 

corespunzător. 

Art.2. (1) Se aprobă reorganizarea Serviciului Administrativ din cadrul Direcţiei Economice 

după cum urmează: 

- suplimentarea cu 5 posturi de execuţie, astfel: 1 post de inspector de specialitate, 1 

post de referent de specialitate, 1 post de şofer/operator buldoescavator, 1 post de 

şofer/operator multifuncţională şi 1 post de şofer/operator maşină de marcat.   

 - divizarea acestui serviciu, astfel: 

 Serviciul Deservire – Aprovizionare cu un număr de 13 posturi (12+1); 

 Serviciul Administrativ – Intervenţie cu un număr de 11 posturi (10+1). 

- înfiinţarea unui post de conducere, şef serviciu la Serviciul Administrativ – Intervenţie. 

 

http://cjmures.ro./Hotariri/Hot2013/hot195_2013.htm#exp


 

 

 

 

 

(2) Serviciu Administrativ - Intervenţie trece în structura Direcţiei Tehnice, din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

Art.3. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, conform anexelor 1 şi 2. 

Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, potrivit anexei 3. 

Art.5. Anexele 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

Art.6. Prevederile anexei 3 la prezenta hotărâre, vor fi aduse la cunoştinţa personalului 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, prin grija Compartimentului 

Cancelarie din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

Art.7. Orice alte dispoziţii contrare se abrogă. 

Art.8. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: Direcţia Economică, Direcţia 

Tehnică şi Serviciul Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE                                                    

Ciprian Dobre                                                                   Avizat pentru legalitate

                                                                           SECRETAR  

Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate  

al Consiliului Judeţean Mureş 

 

Actuala organigramă şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.163/30.10.2014, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările şi completările ulterioare.  

Structura organizatorică a fost fundamentată pe un număr de 144 de posturi. Acest 

număr maxim de posturi a fost cuprins şi în anexa 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.16/12.02.2015 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru 

anul 2015. 

Cât priveşte Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, acesta a fost aprobat prin Anexa II la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.121/25.07.2013. 

În îndeplinirea obiectivului de asigurare a circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă, 

Direcţia Tehnică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş a identificat 

unele probleme în activitatea de intervenţie în domeniul drumurilor judeţene, cum 

sunt: 

- durata mare de timp necesară pentru parcurgerea procedurilor legale privind 

achiziţiile de servicii inclusiv pentru lucrările de intervenţii care trebuie 

realizate într-un interval  scurt de timp; 

- necesitatea unor lucrări suplimentare de intervenţie curentă, având în vedere 

faptul că, lucrările de întreţinere curentă pe timp de vară - cosire, defrişare, 

salubrizare, decolmatare şanţuri şi podeţe, sunt efectuate într-o singură etapă; 

- dezinteresul operatorilor pentru participarea la licitaţiile publice privind 

atribuirea contractelor de servicii pentru lucrările de intervenţii mai sus 

menţionate. 

Ca soluţie de rezolvare a acestor inconveniente s-a identificat posibilitatea 

achiziţionării unor utilaje şi echipamente, respectiv înfiinţarea unui compartiment în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu atribuţii de 

intervenţie pe drumurile judeţene, care să asigure: 

 cosire, defrişare, salubrizare, decolmatare şanţuri şi podeţe, instalarea 

indicatoarelor de circulaţie, refacere parapete de siguranţă, refacere timpane 

podeţe, marcarea trecerilor de pietoni, refacerea acostamentelor, toaletare arbori, 

vopsire capete de podeţe şi plantaţii din aliniament, refacere şi vopsire borne 

kilometrice deteriorate; 
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 monitorizarea stării drumului în ceea ce priveşte suprafaţa carosabilului, a 

indicatoarelor de circulaţie, a parapetelor, starea şanţurilor şi podeţelor, starea 

marcajului, salubrizarea zonei drumului. 

În acest sens, se propune  reorganizarea Serviciului Administrativ din cadrul Direcţiei 

Economice prin suplimentarea numărului de posturi aprobat, cu 5 posturi de execuţie, 

astfel: 1 post de inspector de specialitate, 1 post de referent de specialitate, 1 post de 

şofer/operator buldoescavator, 1 post de şofer/operator multifuncţională şi 1 post de 

şofer/operator maşină de marcat. 

Totodată, se propune divizarea acestui serviciu în: Serviciul Deservire – Aprovizionare cu 

un număr de 13 posturi (12 posturi de execuţie +1 post de conducere) şi Serviciul 

Administrativ – Intervenţie cu un număr de 11 posturi (10 posturi de execuţie +1 post de 

conducere). 

De asemene, considerăm oportună trecerea Serviciului Administrativ - Intervenţie în 

structura Direcţiei Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate, unde se va înfiinţa un 

post de şef serviciu, care va coordona activitatea acestuia. 

Astfel, configuraţia Serviciului Administrativ - Intervenţie  va fi următoarea: 

 1 post şef serviciu; 

 1 post inspector de specialitate; 

 2 posturi de şofer/operator buldoexcavator; 

 2 posturi de şofer/operator utilaj multifuncţional; 

 1 post de şofer/operator maşină de marcat; 

 1 post şofer autoutilitară; 

 3 posturi muncitor calificat.  

Menţionăm că, din posturile mai sus enumerate, 3 posturi de muncitor calificat şi 3 

posturi de şofer sunt în prezent ocupate, titularii posturilor exprimându-şi acordul cu 

privire la trecerea pe aceste posturi. Posturile vacante din această structură urmează să 

fie ocupate, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.  

Numărul maxim de posturi, aprobat pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, urmează să crească, 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, de la 144 la 150 de posturi. 

Având în vedere exigenţele cu privire la administrarea/exploatarea patrimoniului 

Consiliului Judeţean Mureş, considerăm oportun ca, în cadrul Serviciului Deservire - 

Aprovizionare să fie configurată şi o funcţie de referent de specialitate. Astfel ,Serviciul 

Deservire - Aprovizionare va funcţiona cu un număr de 13 posturi, din care 1 post de şef 

serviciu. 

Mai precizăm că, luând în considerare cheltuielile cu salariile realizate la nivelul 

aparatului de specialitate pe primul trimestru al anului, o creştere a numărului de 

posturi cu 6 posturi, începând cu cea de-a doua jumătate a anului 2015, se încadrează 

în  prevederile bugetare pentru anul în curs, aprobate cu această destinaţie prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.16/12.02.2015 privind aprobarea bugetului 

Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2015. Mai mult, această creştere a cheltuielilor 
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de personal va fi însoţită de o reducere a costurilor cu prestările de servicii contractate 

pentru respectivele activităţi.    

Menţionăm totodată că, în conformitate cu prevederile art.64 din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Judeţean Mureş a organizat în luna mai 2015 un examen de promovare în grade 

profesionale, pentru funcţionarii publici din aparatul de specialitate care îndeplineau 

condiţiile legale pentru promovare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, faţă de statul de funcţii aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.163/30.10.2014, cu modificările şi completările 

ulterioare, se propune transformarea a 6 posturi, ocupate de funcţionari publici de 

execuţie din cadrul aparatului de specialitate, din gradul profesional „principal” în 

gradul profesional „superior”. Promovarea în gradul profesional imediat superior celui 

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

nr.188/1999 cu modificările şi completările ulterioare, prin transformarea postului 

ocupat de funcţionarul public, ca urmare a promovării examenului organizat în acest 

scop, astfel cum am arătat. 

Având în vedere toate argumentele de fapt şi de drept mai sus relevate, supunem spre 

aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, anexat. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE  

   Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificat: director executiv D.T.- Ignat Ionel 

   director executiv D.J.A.P. – Genica Nemeş 

   director executiv D.E. – Mărginean Ioan-Alin 

Întocmit: şef serviciu- Elena Popa/1.ex. 
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