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 Nr.20929/19.08.2019                                                                   PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR ___ 

din ______________2019 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.7/31 ianuarie 2019 privind 

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

Mureş, cu modificările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.20932/19.08.2019 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, raportul Serviciului Juridic, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În aplicarea dispozițiilor art.242, alin.(1), ale art.544, alin.(1), lit. „g” și „i”, coroborat 

cu art. 546, lit. „j-k” și art.610 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, 

Cu respectarea prevederilor anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.44/17.04.2019 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş, pentru anul 

2019 și stabilirea unor măsuri bugetare,  

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„a”, coroborate cu cele ale alin.(2) lit.”c” 

precum şi cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, 

hotărăşte: 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/31 ianuarie 2019 privind stabilirea unor 

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

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Art. 1 se modifică și va avea următorul conținut: „Se aprobă numărul maxim de 

189 de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș”. Anexa 

nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019, cu modificările și completările 

ulterioare se modifică în mod corespunzător. 

2. Anexele 1,2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele I, II și III, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. 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. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                      Avizat pentru legalitate       

Péter Ferenc                                             SECRETAR  

                                                                  Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE  

a modificării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.7/31 ianuarie 2019 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare 

 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/31 ianuarie 2019 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. 

Acest act administrativ a mai fost modificat ulterior prin Hotărârile Consiliului Județean 

Mureș nr.33/28.03.2019 și nr.62/30.05.2019. 

Schimbările aduse cadrului legislativ specific prin Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 

privind Codul administrativ generează necesitatea unor modificări în modul de organizare 

și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, stabilit prin 

actul administrativ mai sus enunțat. 

Astfel, potrivit prevederilor art.242, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, „Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune 

administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar general salarizat din bugetul 

local, funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau 

ştiinţe politice, ce asigură respectarea principiului legalităţii în activitatea de emitere şi 

adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al 

primarului sau, după caz, al consiliului judeţean, continuitatea conducerii şi realizarea 

legăturilor funcţionale între compartimentele din cadrul acestora”. 

De asemenea, potrivit prevederilor art.546, lit.j)-k) din actul normativ mai sus 

menționat, numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este: 

- 6 posturi pentru cabinetul preşedintelui consiliului judeţean; 

- 2 posturi pentru cabinetele vicepreşedinţilor consiliilor judeţene. 

Totodată, dispozițiile art.610 din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, obligă autorităţile şi instituţiile publice ca în termen de maximum 120 de 

zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să stabilească funcţia 

publică/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice prin schimbarea 

denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de 

achiziţie publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii 

publice de consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de 

execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%.  

Prin urmare, se propun următoarele modificări ale actualei structuri organizatorice: 

1. modificarea funcției publice de secretar al județului în secretar general; 

2. modificarea denumirii Cabinetului Demnitarului în Cabinetul Președintelui, și 

suplimentarea acestei structuri cu 2 posturi contractuale de consilier; 

  Nr.20932/19.08.2019 

  Dosar VI/D/1 
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3. înființarea Cabinetelor Vicepreședinților, fiecare dintre ele având în structură 

câte o funcție de director cabinet și una de consilier, ambele funcții 

contractuale; 

4. modificarea a 5 funcții publice de „consilier” din cadrul Compartimentul 

Achiziţii Publice în funcții publice de „consilier achiziții publice”. 

Atribuțiile specifice compartimentelor nou înființate, vor fi cuprinse în Regulamentul de 

organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș. 

Aprobarea organigramei, statul de funcţii și regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, este o atribuție a consiliului 

județean prevăzută de dispozițiile art.173, alin.(2), lit. „c” din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.”a” 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, supunem 

spre aprobare modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.7/31.01.2019 privind 

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

Mureş, cu modificările ulterioare.    

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

   Péter Ferenc  



 

Nr. 21171/21.08.2019 

Dosar VI D/1 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.7/31 ianuarie 2019 privind 

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

Mureş, cu modificările ulterioare 

 

 

Prin anexele 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 /31 ianuarie 2019 

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

Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare, au fost aprobate organigrama și statul de 

funcţii și Regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş. 

Conform art.242, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, „Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-

teritorială a municipiilor are un secretar general salarizat din bugetul local, funcţionar 

public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau ştiinţe politice, ce 

asigură respectarea principiului legalităţii în activitatea de emitere şi adoptare a actelor 

administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al primarului sau, după 

caz, al consiliului judeţean, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale 

între compartimentele din cadrul acestora”. 

De asemenea, prin dispozițiile art.546, lit.„j-k” din actul normativ mai sus menționat, s-a  

stabilit numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului demnitarilor, astfel: 

- 6 posturi pentru cabinetul preşedintelui consiliului judeţean; 

- 2 posturi pentru cabinetele vicepreşedinţilor consiliilor judeţene. 

Totodată, dispozițiile art.610 din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, obligă Autorităţile şi instituţiile publice ca în termen de maximum 120 de 

zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să stabilească funcţia 

publică/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice prin schimbarea 

denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de 

achiziţie publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii 

publice de consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de 

execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%. Funcţionarii 

publici care la data aprobării structurii organizatorice ocupă funcţii publice care implică 

desfăşurarea de activităţi de achiziţie publică, în proporţie mai mare de 50% din 

atribuţiile aferente funcţiei publice, vor fi numiţi în funcţiile publice de consilier achiziţii 

publice în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art.610, alin.(1). 

Prin urmare, pentru organizarea aparatului de specialitate a Consiliului Județean Mureș în 

concordanță cu prevederile legale mai sus enunțate, se propun următoarele modificări 

ale structuriiorganizatorice: 

1. modificarea funcției publice de secretar al județului în secretar general; 



 

2. modificare denumirii Cabinetului Demnitarului în Cabinetul Președintelui, și 

suplimentarea acestei structuri cu 2 posturi contractuale de consilier; 

3. înființarea Cabinetelor Vicepreședinților, fiecare dintre ele având în structură câte 

o funcție de director cabinet și una de consilier, ambele funcții contractuale; 

4. modificarea celor 5 funcții publice din cadrul Compartimentul Achiziţii Publice în 

funcții publice de „consilier achiziții publice”. 

Atribuțiile specifice compartimentelor nou înființate, 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 precum și în numărul maxim de posturi 

stabilit în aplicarea OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare, cu modificările și completările ulterioare.  

Aprobarea organigramei, statul de funcţii și a regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, este o atribuție a consiliului 

județean prevăzută de dispozițiile art.173, alin.(2), lit. „c” din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

Luând în considerare referatul de aprobare nr.20932/19.08.2019 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.7/31 ianuarie 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificat: Șef serviciu Elena Popa 

Întocmit: consilier Lucian Petruța-Oroian 

2ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr. 7/31 ianuarie 2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre nr. 20.929 din 19 august 2019 iniţiat de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Mureş și referatul de aprobare nr. 20932 din 19 august 2019 a 

Președintelui Consiliului Județean Mureș, 

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr. 172/ 23.11.2017, am 

procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în aplicarea căreia este 

elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 

autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care am 

întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente următoarele prevederi legale:  

- art. 173 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c”, art. 242 alin. (1), art. 544 alin. (1) lit. „g” 

și lit. „i” coroborat cu art. 546 lit. „j” și „k” și art. 610 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. 

Modificările supuse aprobării sunt generate de intrarea în vigoare a OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, prin care s-au stabilit o serie de reglementări în ce privește 

organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean. 

Astfel, art. 242 alin. (1) din același act normativ, prevede că, „Fiecare unitate 

administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un 

secretar general salarizat din bugetul local, funcţionar public de conducere, cu studii 

superioare juridice, administrative sau ştiinţe politice, ce asigură respectarea principiului 

legalităţii în activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative, stabilitatea 

funcţionării aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliului judeţean, 

continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele din 

cadrul acestora.”. 

Art. 544 alin. (1) lit. „g” și lit. „i” din aceeași ordonanță de urgență reglementează că, 

atât președintele consiliului județean cât și vicepreședinții consiliilor județene au dreptul 

de a avea cabinet sau cancelarie în subordine, iar art. 546 lit. „j” și „k” reglementează 

numărul de posturi aferente, respectiv 6 pentru cabinetul președintelui consiliului 

județean și 2 pentru cabinetele vicepreședinților consiliilor județene. 

                 Nr. 21285/22.08.2019 

                 Dosar nr. VI/D/1 
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De asemenea, potrivit prevederilor art. 610 alin. (1) din același act normativ, autorităţile 

şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării 

în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să stabilească funcţia publică/funcţiile publice de 

execuţie de consilier achiziţii publice prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de 

execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% sau 

prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de consilier achiziţii publice în 

situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii aferente activităţii de 

achiziţii publice mai mult de 50%. 

În ceea ce privește normele de competență, precizăm că potrivit prevederilor art. 173 

alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean 

îndeplinește atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea aparatului de 

specialitate al acestuia, iar, potrivit alin. (2) lit. „c” de la același articol, în exercitarea 

acestor atribuții, aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului 

judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, 

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

al consiliului judeţean. 

Menționăm 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 si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor legale la care am făcut 

mai sus referire, apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr. 7/31 ianuarie 2019 privind stabilirea unor măsuri de 

organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, cu modificările 

ulterioare, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului 

Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate 

în condițiile art. 136 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex. 
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