
 

 

 

 

PROIECT 

 

 

HOTĂRÂREA NR.___ 

din______________2015 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş  

nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Analizând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 18070/18.09.2015 privind 

modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş, 

În conformitate cu prevederile art.107, alin.(2), lit. b) din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi cele ale  art.101 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 

Cu respectarea dispoziţiilor 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 stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1, lit. a), alin.(2) lit. c) 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.62/28 mai 2015 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş, 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 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                                                                                           
                             Paul Cosma
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Nr. 18070/18.09..2015 

Dosar  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 

2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor 

măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, au fost 

aprobate structura organizatorică şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş cu un număr de 150 posturi. 

În structura aprobată, la Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Informaţii de Interes 

public din cadrul Serviciului Administraţie Publică  sunt configurate 2 funcţii publice, 

dintre care una de referent cu studii medii. Având în vedere complexitatea sarcinilor din 

cadrul acestui compartiment, care presupun primirea solicitărilor şi comunicarea 

informaţiilor de interes public, monitorizarea modului de soluţionare a 

petiţiilor,organizarea primirii în audienţă a cetăţenilor,  etc. Direcţia Juridică solicită 

transformarea funcţiei de referent, clasa III (studii medii), grad superior  în consilier, 

clasa I, grad debutant (studii superioare). 

Modificarea este justificată şi de faptul că, în acest mod vor putea participa la concursul 

de ocupare a acestei funcţii absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior, fără 

condiţii minime de vechime în specialitate. Pe acelaşi considerent funcţia publică de 

consilie clasa I, grad principală – vacantă în Cadrul Compartimentului Cancelarie se 

transformă din consilier clasa I, grad principal în consilier debutant. 

Totodată, în conformitate cu prevederile art.101 alin.(1) din Hotărârea Guvernului 

nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, funcţionarii publici debutanţi care au obţinut la evaluarea 

activităţii calificativul "corespunzător" vor fi numiţi, prin transformarea postului, 

funcţionari publici definitivi într-o funcţie publică de execuţie din clasa corespunzătoare 

studiilor absolvite, în gradul profesional "asistent”.  

Astfel, se propune transformarea postului de consilier clasa I grad profesional debutant, 

din structura Compartimentului Baza de Date la Direcţia Tehnică, în consilier clasa I grad 

profesional asistent, ca urmare obţinerii calificativului “corespunzător” de către 

ocupantul postului, în urma parcurgerii perioadei de stagiu de 12 luni, potrivit 

prevederilor art.80 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008. 
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Menţionăm că, toate modificările propuse se fac în cadrul numărului de personal aprobat, 

cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pentru anul în curs. 

În conformitate cu prevederile art.107 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

autoritatea publică poate aproba transformarea unei funcţii publice vacante într-o 

funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, 

cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia 

publică şi în fondurile bugetare anuale alocate. 

Având în vedere cel de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş. 

 

 

 

            PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificat: şef serviciu Popa Elena 

Întocmit: consilier Radu Teodora 
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