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 PROIECT 

 

HOTĂRÂREA   NR.____       

 din__________________2019 

privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate 

 al Consiliului Judeţean Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.1860/25.01.2019, a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate nr.1878/25.01.2019 al Serviciului Resurse Umane, raportul 

Serviciului Juridic nr.1873/25.01.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare solicitările Direcţiei Juridice și Administrație Publică 

nr.23363/31.10.2018 și Direcției Economice nr.23786/05.11.2018,  

Ținând cont de prevederile art.2 alin.(3) lit.”f” din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate 

cu cele ale art.220 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul fiscal, 

Cu respectarea prevederilor art.107 alin.(1) lit.“a” și alin.(3) din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, și avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.2676/5225/2019,  

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1) lit.“a”, alin.(2) lit.“c” şi ale art.97 alin.(1) din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 hotărăşte:  

 

Art.1. Se aprobă numărul maxim de 183 de posturi pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Mureș. 

Art.2. Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și 

funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, conform 

anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2018 privind aprobarea 

bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2018, se modifică după cum urmează:  

1. Cap.Ia, pct.1 se modifică și va avea următorul conținut: 

1. Consiliul Județean Mureș 183 

2. Pozițiile corespunzătoare totalurilor pe Cap.Ia, respectiv totalul general se 

modifică conform influențelor pct.1.  
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Art.4. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.62/28 mai 2015 

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

Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea. 

Art.5. Art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.112/31.07.2014 privind 

stabilirea unor măsuri pentru înfiinţarea şi ocuparea funcţiei de administrator public, şi 

modificarea anexelor I şi II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 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 

abrogă. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului Resurse Umane, Direcţiei Juridice și 

Administrație Publică şi Direcţiei Economice din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE                Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                           SECRETAR 

                    Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Mureş 
 

Prin anexele 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind 
stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, 
cu modificările ulterioare, au fost aprobate organigrama, statul de funcţii și Regulamentul de 
organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

Atât organigrama cât şi statul de funcţii și Regulamentul de organizare și funcționare pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş aprobate prin actul administrativ anterior 
amintit au mai fost modificate ulterior.  

În vederea aplicării dispozițiilor art.220 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, Direcția Juridică și Administrație Publică prin nota internă 
nr.23363/31.10.2018, solicită constituirea în structura Direcției Economice din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Mureș a unui Compartiment de executare silită. 

Totodată, prin nota internă nr.23786/05.11.2018, Direcția Economică propune creșterea 
numărului de posturi din cadrul Autorității Județene de Transport Public cu un post. Astfel, 
numărul funcțiilor publice la Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport Public și la 
nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș crește cu 1. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.112/2014, a fost înființată în aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Mureș funcția de administrator public.   

Conform prevederilor art.113, alin.(3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare „Administratorul public poate îndeplini, 
în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu preşedintele consiliului 
judeţean, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de 
interes judeţean”. 

Întrucât, în Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.112/2014, în cuprinsul art.3, s-a stabilit în 
mod eronat faptul că, „Consiliul Judeţean Mureş va aproba prin hotărâre, contractul de 
management pentru administratorul public” se propune abrogarea articolului în cauză. 

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.”a”, alin.(2) lit.“c” 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care reglementează organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean ca atribuţie a autorităţii publice judeţene, se supune spre aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de 
organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș. 

PREŞEDINTE, 

Péter Ferenc  

        Nr. 1860/25.01.2019 

        Dosar VI/D/1 

 

 



 

 

 
 
 
 
Nr. 1878/25.01.2019 
Dosar II.22 
 
RAPORT DE SPECIALITATE 
privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Mureş 
 
Prin anexele 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind 
stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, 
cu modificările ulterioare, au fost aprobate organigrama, statul de funcţii și Regulamentul de 
organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

Atât organigrama cât şi statul de funcţii și Regulamentul de organizare și funcționare pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş aprobate prin actul administrativ anterior 
amintit au mai fost modificate ulterior.  

Județul Mureș a obținut mai multe hotărâri judecătorești ce au ca obiect plata unor sume de 
bani care reprezintă venituri proprii și prin urmare constituie creanțe bugetare, în vederea 
executării cărora sunt aplicabile dispozițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală. 

Potrivit prevederilor art.220 alin.(3) din Legea nr.207/2015 ”Creanţele bugetare care, potrivit 
legii, se administrează de autorităţile sau instituţiile publice, inclusiv cele reprezentând venituri 
proprii, se pot executa prin executori fiscali organizaţi în compartimente de specialitate, aceştia 
fiind abilitaţi să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare 
silită, potrivit prevederilor prezentului cod.” 

Întrucât în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș nu există un compartiment de 
executare silită, Direcția Juridică și Administrație Publică, prin nota internă 
nr.12174/22.06.2018 propune constiturea acestui compartiment în cadrul Serviciului Buget la 
Direcția Economică. 

Totodată, Direcția Economică, prin nota internă nr.23786/05.11.2018, a solicitat înființarea în în 
cadrul Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport Public a unei funcții publice de 
execuție de inspector clasa I grad profesional principal, având în vedere volumul și 
complexitatea activităților desfășurate în acest compartiment.  

Astfel, se propun următoarele modificări în structura organizatorică: 
1. desființarea unei funcții publice de consilier clasa I, grad superior, vacantă în cadrul 

Serviciului Buget la Direcția Economică; 
2. înființarea Compartimentului Executare Silită, în structura Serviciului Buget din cadrul 

DirecțieI Economice, cu o functie publică de execuție de consilier clasa I grad profesional 
superior, cu menținere numărului de posturi din cadrul acestui serviciu; 

3. înființarea în în cadrul Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport Public a 
unei funcții publice de execuție de inspector clasa I grad profesional principal. Astfel, 
numărul funcțiilor publice la Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport 
Public și la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș crește cu 1. 

 

 



 

 

 

 

Atribuțiile specifice compartimentului nou înființat, vor fi cuprinse în Regulamentul de 
organizare și funcționare al autorității publice. 

Menţionăm că, modificările de structură propuse se încadrează în prevederile bugetare aprobate 
cu această destinație pentru anul în curs.  

Mai precizăm totodată că, în fișele de post ale funcțiilor contractuale din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Mureș nu sunt atribuții de natura celor prevăzute la art.2, 
alin.(3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv activitățile desfășurate nu implică exercitarea 
prevogativelor de putere publică. 

În temeiul dispozițiilor art.113 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, în aparatul de specialitate al Consiliului Județean 
Mureș a fost înființată, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.112/2014, funcția de 
administrator public.  Prin același act administrativ s-au aprobat criteriile și procedura pentru 
ocuparea şi eliberarea din funcţia de administrator public. 

Conform prevederilor art.113, alin.(3) din actul normativ mai sus enunțat „Administratorul 
public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu 
preşedintele consiliului judeţean, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a 
serviciilor publice de interes judeţean” 

Întrucât, la art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.112/2014 s-a stabilit, contrar 
prevederilor legale mai sus enunțate, faptul că, „Consiliul Judeţean Mureş va aproba prin 
hotărâre, contractul de management pentru administratorul public” se propune îndreptarea 
acestei erori, prin abrogarea articolului în cauză. 

În aplicarea prevederilor art.107 alin.(1) lit.”a” din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean 
Mureș a solicitat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici avizul privind funcțiile publice, 
acesta fiind emis sub nr.______/_____2018. 

Cu respectarea prevederilor art.III alin.(1) 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, numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, va crește la 183 de posturi, anexa nr.7 la Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr.15/2018 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş 
pentru anul 2018 şi stabilirea unor măsuri bugetare, modificându-se corespunzător. 

Aprobarea organigramei și statului de funcţii este o atribuție a consiliului județean prevăzută de 
dispozițiile art.91, alin.(1), lit. ”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale 
nr.215/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

Luând în considerare expunerea de motive nr.1860/25.01.2019 privind aprobarea organigramei, 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Mureș, apreciem că, sunt întrunite condiţiile legale pentru 
promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.                                

                                                                                                                
  ŞEF SERVICIU 

                                                                                                                    Elena Popa 
Verificat: Director executiv Mărginean Ioan Alin 
 Întocmit: consilier Radu Teodora/ 2ex. 
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RAPORT  
privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 
cu expunerea de motive nr. 1860/25.01.2019 şi raportul de specialitate nr. 
1878/25.01.2019 al Serviciului Resurse Umane,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 
23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în 
aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de 
competenţă incidente activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor 
de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care 
precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în 
adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.2 alin.(3) lit.„f” și  
art. 107 alin.(1) şi (3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele 
ale art.220 alin.(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul fiscal,  art. III alin.(1) 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 şi ale art. 91 alin.(1) lit. „a” coroborate cu cele ale alin.(2) 
lit. „c”, respectiv art.113 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Organigrama, statul de funcţii și Regulamentul de organizare și funcționare ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş au fost aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor 
măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, 
act administrativ care a suferit de la adoptare mai multe modificări succesive. 

Una din activităţile desfăşurate de funcţionarii publici, care implică exercitarea 
prerogativelor de putere publică, prevăzute de art. 2 alin. (3) lit. „f” din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, este  colectarea creanţelor bugetare.  

Astfel, potrivit art.220 alin.(3) din Legea nr.207/2015 „creanţele bugetare care, 
potrivit legii, se administrează de autorităţile sau instituţiile publice, inclusiv 
cele reprezentând venituri proprii, se pot executa prin executori fiscali organizaţi 

Nr.1873/25.01.2019 

Dosar. VI/D/1  
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în compartimente de specialitate, aceştia fiind abilitaţi să ducă la îndeplinire 
măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită, potrivit 
prevederilor prezentului cod.” 

În vederea punerii în aplicare a acestor prevederi legale se propune înființarea 
Compartimentului de executare silită în structura Serviciului Buget din cadrul 
Direcţiei Economice, cu o funcție publică de execuție de consilier clasa I grad 
profesional superior. Totodată se desființează o funcție publică de consilier clasa 
I, grad superior, vacantă în cadrul aceluiași serviciu, astfel se menține numărul de 
posturi din cadrul Serviciului Buget. 

Atribuțiile specifice Compartimentului de executare silită, sunt cuprinse în noul 
Regulament de organizare și funcționare al autorității publice, aflat în anexă la 
proiectul de hotărâre. 

Prin înfiinţarea Compartimentului de executare silită se urmărește recuperarea 
creanțelor bugetare ale Județului Mureș, prin executarea silită a sumelor de bani 
stabilite prin titluri executorii. 

În cadrul Compartimentului Autorității Județene de Transport Public aflat în 
subordinea Direcției Economice, datorită volumului mare de lucru și al 
complexității activităților desfășurate, este necesară înființarea unei funcții 
publice de execuție de inspector clasa I grad profesional principal. În consecință, 
numărul funcțiilor publice la Compartimentul Autorității Județene de Transport 
Public și la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș crește 
cu 1. 

În aplicarea prevederilor art.107 alin.(1) lit.„a” din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul Județean Mureș a solicitat Agenției Naţionale a Funcţionarilor 
Publici avizul privind funcţiile publice pentru modificarea structurii de funcţii 
publice în cadrul autorității, aviz care potrivit dispoziţiilor alin.(3) din acelaşi text 
legal este prealabil şi obligatoriu în toate situațiile prevăzute la alin.(1).  

Modificarea structurii de funcții publice propuse se face cu respectarea 
prevederilor art. III alin.(1) 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 ceea ce priveşte 
numărul maxim de posturi. 

În temeiul dispozițiilor art.113 alin.(1) și (2) din Legea administrației publice 
locale nr.215/200, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.112/2014 a fost înființată funcția de 
administrator public, respectiv au fost aprobate criteriile, procedura pentru 
ocuparea și eliberarea din funcția de administrator public, precum și atribuțiile 
specifice acestei funcții. 

Potrivit art.113 alin.(3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare: ”Administratorul public 
poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu 
preşedintele consiliului judeţean, atribuţii de coordonare a aparatului de 
specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean.” 
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Prin art.3 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.112/2014, în mod eronat s-a 
stabilit că: „Consiliul Județean Mureș va aproba prin hotărâre, contractul de 
management pentru administratorul public desemnat câștigător după parcurgerea 
procedurii de concurs și obiectivele și criteriile de performanță pentru evaluarea 
activității acestuia”, sens în care se impune abrogarea articolului 3 din Hotărâre. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, 
arătăm că potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.„a" consiliul judeţean exercită 
atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean, iar conform 
dispoziţiilor alin.(2) lit. „c” al aceluiaşi text de lege acesta aprobă organigrama, 
statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 
specialitate. 

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 
prevederilor art.81-82, coroborate cu cele ale art.30 din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 
stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Mureș, sub condiția obținerii avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării 
plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szövérfi Gabriella / 2 ex. 
Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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