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                         PROIECT                                                                                                                                       
 

 

HOTĂRÂREA   NR.____       

 din__________________2019 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş  

nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului  

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive nr.12377/24.05.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr.12378/24.05.2019, 

raportul Serviciului Juridic nr.12379/24.05.2019, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

Luând în considerare solicitarea Serviciului Administrativ-Întreținere Complex 

”Transilvania Motor-Ring” din cadrul Direcției Economice nr.11728/2019,  

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1) lit. „a”, coroborate cu cele ale alin.(2) lit.„c” 

precum și cele ale art.97 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.7/2019 privind stabilirea 

unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, 

cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului Resurse Umane și Direcției 

Ecomomice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de 

aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE              

Péter Ferenc                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE             

                                                                                               SECRETAR 

Paul Cosma                                                                
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EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2019 

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

Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2019 s-au aprobat organigrama, statul de 

funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Mureș, fiind modificată ulterior prin Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.33/2019. 

Serviciul Administrativ-Întreținere Complex ”Transilvania Motor Ring”, prin adresa 

nr.11728/2019, solicită următoarele modificări: 

- transformarea unui post de inspector de specialitate gradul I în inspector de specialitate 

debutant; 

- transformarea unui post de administrator treapta IA în referent debutant. 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, prevede la art.91 alin.(2) lit.”c” competenţa consiliului judeţean de aprobare a 

regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigramei, statului de 

funcţii, regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi 

ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi 

regiilor autonome de interes judeţean. 

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”a” 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 pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE, 

Péter Ferenc  

 

 

     Nr. 12377/24.05.2019 

     Dosar VI/D/1 

 

 



 

 

 

 

 

Nr. 12378/24.05.2019 

Dosar II.22 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare 

  

Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș a fost aprobat prin 

anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de 

organizare a unor instituţii publice ce funcționează sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Mureş, fiind modificat ulterior prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.33/2019. 

Cu adresa nr.11728/2019, Serviciul Administrativ-Întreținere Complex ”Transilvania Motor 

Ring” solicită modificarea statului de funcții prin transformarea unui post de  inspector de 

specialitate din gradul I în grad debutant pe considerentul că, lipsa condiției de vechime în 

muncă va facilita înscrierea la concurs a unui număr cât mai mare de candidați. 

Totodată, se solicită transformarea postului de administrator treapta IA în referent debutant, 

argumentat de faptul că, se dorește diversificarea sarcinilor specifice, prin cuprinderea unor 

activități, altele decât cele de administrativ-întreținere. 

Precizăm că, modificările propuse sunt în cadrul aceluiași număr de personal și nu afectează 

numărul maxim de 183 de posturi prevăzut pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Mureș în anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind 

aprobarea bugetului general al Județului Mureș și stabilirea unor măsuri bugetare, precum și 

în fondurile bugetare alocate. Nici impactul bugetar în sensul creșterii cheltuielilor de 

personal nu este de menționat întrucât nivelul de salarizare pentru noile funcții, fiind pe 

trepte inferioare, este mai mic. 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, reglementează la art.92, alin.(2), lit.”c”, în categoria atribuţiilor privind 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor 

şi serviciilor publice de interes judeţean, competenţa autorităţii publice judeţene de a 

„aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul 

de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi 

ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi 

regiilor autonome de interes judeţean”. 

Luând în considerare expunerea de motive nr.12377/24.05.2019 pentru modificarea anexei 2 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare, apreciem 

că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de 

hotărâre.  

 ŞEF SERVICIU                                                                                                                      

Elena Popa 

Întocmit: consilier Radu Teodora/2ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de 

organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu 

modificările ulterioare 

 

 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu expunerea de motive nr.12377/24.05.2019 şi raportul de specialitate 

nr.12378/24.05.2019 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 

speţă, sunt incidente prevederile art.91 alin.(1) lit.”a”, coroborate cu cele ale 

alin.(2) lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2019 a fost aprobată 

organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare 

pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, hotărârea fiind 

ulterior modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.33/2019. 

Prin adresa nr.11728/2019, Serviciul Administrativ - Întreținere Complex 

”Transilvania Motor Ring” solicită modificarea statului de funcții prin 

transformarea unui post de  inspector de specialitate din gradul I în grad 

debutant pe considerentul că, lipsa condiției de vechime în muncă va facilita 

înscrierea la concurs a unui număr cât mai mare de candidați. De asemenea, se 

Nr.12379/24.05.2019 

Dosar. VI/D/1 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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solicită transformarea postului de administrator treapta IA în referent debutant, 

argumentat de faptul că, se dorește diversificarea sarcinilor specifice, prin 

cuprinderea unor activități, altele decât cele de administrativ-întreținere. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, 

arătăm că potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.„a” din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, consiliul judeţean exercită atribuţii privind organizarea şi 

funcţionarea aparatului de specialitate al acestuia, sens în care potrivit art.91 

alin.(2) lit.”c”, în exercitarea acestor atribuţii, aprobă organigrama, statul de 

funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate 

al consiliului județean. 

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2019 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare, îndeplineşte condiţiile legale pentru 

a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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