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PROIECT 
Nr.9638/9.04.2020 

 
HOTĂRÂREA NR.____ 

din ____________2020 

pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul instituțiilor subordonate 

 

 

Consiliul Județean Mureș, 
Văzând Referatul de aprobare nr.9621/9.04.2020 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, Raportul de specialitate nr.9649/9.04.2020 al Serviciului Resurse Umane, 
Raportul Serviciului Juridic nr.9696/9.04.2020, precum și avizul comisiilor de 
specialitate, 

Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi 
companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 
impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii muzeelor şi a 
colecţiilor publice nr.311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii 
bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările ulterioare și ale 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, 
Având în vedere prevederile art. 20, alin. (1), lit. „h” din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul dispozițiilor art. 173, alin. (1), lit. „a”, coroborate cu cele ale alin. (2), 
lit. „c”, precum și cele ale art.182, alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

hotărăște: 

 

Art. I Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene Mureș, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 111/2014, cu modificările și completările 
ulterioare, se completează după cum urmează: 

După Capitolul V – Structura organizatorică. atribuţiile şi responsabilităţile 
compartimentelor bibliotecii, se introduce un nou capitol, Capitolul V1 - Reguli speciale 
de funcționare, cu următorul cuprins: 

„Capitolul V1 - Reguli speciale de funcționare 

Art.511 
În cazuri excepționale, cum ar fi suspendarea, întrerupea sau reducerea temporară a 
activității de bază, servicii oferite pe bază de acces la colecții,a Bibliotecii Județene 
Mureș, directorul-manager va lua de îndată măsuri organizatorice cu aplicabilitate 
directă și imediată. 
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Art.512 

(1)  În vederea asigurării eficientei utilizări a fondurilor publice, în termen de 5 zile de 
la data producerii evenimentului prevăzut la art. 511, directorul-manager ia măsuri 
concrete în vederea gestionării eficiente a resurselor financiare ale instituției, 
respectiv reducerea cheltuielilor de funcționare, atât cele de personal, cât și cele 
necesare pentru întreținerea bazei materiale. 

(2)  În cazul în care, situația excepțională prevăzută la art. 511 durează mai mult sau se 
preconizează rezonabil că va dura mai mult de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel, în 
vederea gestionării eficiente a resurselor financiare ale instituției directorul-manager 
va dispune suspendarea unilaterală a contractului individual de muncă a personalului 
neimplicat în activitatea de întreținere a bazei materiale, în condițiile reglementate 
de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Art.513 

Pe toată durata stării care atrage aplicarea prezentelor reguli speciale, managerul este 
obligat să: 

a) asigure respectarea drepturilor angajaților în mod specific situațiilor de 
suspendare/ întrerupere/ reducere temporară a activității Bibliotecii Județene Mureș, 
astfel cum sunt reglementate de prevederile legale în vigoare; 

b) să informeze de îndată autoritatea publică județeană cu privire la măsurile dispuse 
în baza prevederilor art. 511- 512 și rezultatele preconizate precum și să prezinte 
autorității publice județene  informări lunare despre măsurile dispuse și rezultatele 
obținute.” 

Art. II Regulamentul de organizare și funcționare al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 22/2018, se completează după 
cum urmează: 

După Capitolul VII – Atribuțiile compartimentelor funcționale ale instituției, se introduce 
un nou capitol, Capitolul VII1 - Reguli speciale de funcționare, cu următorul cuprins: 

„Capitolul VII1 - Reguli speciale de funcționare 

Art.291 

În cazuri excepționale, cum ar fi suspendarea, întrerupea sau reducerea temporară a 
activității de bază, concertistică,a Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, managerul va lua 
de îndată măsuri organizatorice cu aplicabilitate directă și imediată. 

Art.292 

(1)  În vederea asigurării eficientei utilizări a fondurilor publice, în termen de 5 zile de 
la data producerii evenimentului prevăzut la art. 291, managerul ia măsuri concrete în 
vederea gestionării eficiente a resurselor financiare ale instituției, respectiv reducerea 
cheltuielilor de funcționare, atât cele de personal, cât și cele necesare pentru 
întreținerea bazei materiale. 

(2)  În cazul în care, situația excepțională prevăzută la art. 291 durează mai mult sau se 
preconizează rezonabil că va dura mai mult de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel, în 
vederea gestionării eficiente a resurselor financiare ale instituției directorul-manager 
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va dispune suspendarea unilaterală a contractului individual de muncă a personalului 
neimplicat în activitatea de întreținere a bazei materiale, în condițiile reglementate 
de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Art.293 

Pe toată durata stării care atrage aplicarea prezentelor reguli speciale, managerul este 
obligat să: 

a) asigure respectarea drepturilor angajaților în mod specific situațiilor desuspendare/ 
întrerupere/ reducere temporară a activității Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, astfel 
cum sunt reglementate de prevederile legale în vigoare; 

b) să informeze de îndată autoritatea publică județeană cu privire la măsurile dispuse 
în baza prevederilor art. 291- 292 și rezultatele preconizate precum și să prezinte 
autorității publice județene  informări lunare despre măsurile dispuse și rezultatele 
obținute.” 

Art. III Regulamentul de organizare și funcționare al Ansamblului Artistic Profesionist 
„Mureșul”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 22/2007, cu 
modificările ulterioare se completează după cum urmează: 

După Capitolul IV – Structura organizatorica, conducerea și personalul, se introduce un 
nou capitol, Capitolul IV1 - Reguli speciale de funcționare, cu următorul cuprins: 

„Capitolul IV1 - Reguli speciale de funcționare 

Art.201 

În cazuri excepționale, cum ar fi suspendarea, întrerupea sau reducerea temporară a 
activității de bază, de prezentare de spectacole, a Ansamblului Artistic Profesionist 
„Mureșul”, directorul va lua de îndată măsuri organizatorice cu aplicabilitate directă și 
imediată. 

Art.202 

(1)  În vederea asigurării eficientei utilizări a fondurilor publice, în termen de 5 zile de 
la data producerii evenimentului prevăzut la art. 201, directorul ia măsuri concrete în 
vederea gestionării eficiente a resurselor financiare ale instituției, respectiv reducerea 
cheltuielilor de funcționare, atât cele de personal, cât și cele necesare pentru 
întreținerea bazei materiale. 

(2) În cazul în care, situația excepțională prevăzută la art. 201 durează mai mult sau se 
preconizează rezonabil că va dura mai mult de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel, în 
vederea gestionării eficiente a resurselor financiare ale instituției directorul-manager 
va dispune suspendarea unilaterală a contractului individual de muncă a personalului 
neimplicat în activitatea de întreținere a bazei materiale, în condițiile reglementate 
de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Art.203 

Pe toată durata stării care atrage aplicarea prezentelor reguli speciale, directorul este 
obligat să: 
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a) asigure respectarea drepturilor angajaților în mod specific situațiilor de 
suspendare/ întrerupere/ reducere temporară a activității Ansamblului Artistic 
Profesionist „Mureșul”, astfel cum sunt reglementate de prevederile legale în vigoare; 

b) să informeze de îndată autoritatea publică județeană cu privire la măsurile dispuse 
în baza prevederilor art. 201- 202 și rezultatele preconizate precum și să prezinte 
autorității publice județene  informări lunare despre măsurile dispuse și rezultatele 
obținute.” 

Art. IV Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului pentru Copii și Tineret 
„Ariel” din Târgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 44/2007, 
cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

După Capitolul III – Structura organizatorica, conducerea și personalul, se introduce un 
nou capitol, Capitolul III1 - Reguli speciale de funcționare, cu următorul cuprins: 

„Capitolul III1 - Reguli speciale de funcționare 

Art.311 

În cazuri excepționale, cum ar fi suspendarea, întrerupea sau reducerea temporară a 
activității de bază, de prezentare de spectacole,a Teatrului pentru Copii și Tineret 
„Ariel” din Târgu Mureș, directorul va lua de îndată măsuri organizatorice cu 
aplicabilitate directă și imediată. 

Art. 312 

(1) În vederea asigurării eficientei utilizări a fondurilor publice, în termen de 5 zile de 
la data producerii evenimentului prevăzut la art. 311, directorul ia măsuri concrete în 
vederea gestionării eficiente a resurselor financiare ale instituției, respectiv reducerea 
cheltuielilor de funcționare, atât cele de personal, cât și cele necesare pentru 
întreținerea bazei materiale. 

(2) În cazul în care, situația excepțională prevăzută la art. 311 durează mai mult sau se 
preconizează rezonabil că va dura mai mult de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel, în 
vederea gestionării eficiente a resurselor financiare ale instituției directorul-manager 
va dispune suspendarea unilaterală a contractului individual de muncă a personalului 
neimplicat în activitatea de întreținere a bazei materiale, în condițiile reglementate 
de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Art. 313 

Pe toată durata stării care atrage aplicarea prezentelor reguli speciale, directorul este 
obligat să: 

a) asigure respectarea drepturilor angajaților în mod specific situațiilor de 
suspendare/ întrerupere/ reducere temporară a activității Teatrului pentru Copii și 
Tineret „Ariel” din Târgu Mureș, astfel cum sunt reglementate de prevederile legale în 
vigoare; 

b) să informeze de îndată autoritatea publică județeană cu privire la măsurile dispuse 
în baza prevederilor art. 311- 312 și rezultatele preconizate precum și să prezinte 
autorității publice județene  informări lunare despre măsurile dispuse și rezultatele 
obținute.” 
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Art. V Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Județean Mureș, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 78/2009, cu modificările și completările 
ulterioare, se completează după cum urmează: 

După Capitolul XII – Activitatea administrativă, se introduce un nou capitol,Capitolul XII1 
- Reguli speciale de funcționare, cu următorul cuprins: 

„Capitolul XII1 - Reguli speciale de funcționare 

Art.281 

În cazuri excepționale, cum ar fi suspendarea, întrerupea sau reducerea temporară a 
activității de bază, expozițională,a Muzeului Județean Mureș, directorul va lua de 
îndată măsuri organizatorice cu aplicabilitate directă și imediată. 

Art. 282 

(1) În vederea asigurării eficientei utilizări a fondurilor publice, în termen de 5 zile 
de la data producerii evenimentului prevăzut la art. 281, directorul ia măsuri concrete 
în vederea gestionării eficiente a resurselor financiare ale instituției, respectiv 
reducerea cheltuielilor de funcționare, atât cele de personal, cât și cele necesare 
pentru întreținerea bazei materiale. 

(2) În cazul în care, situația excepțională prevăzută la art. 281 durează mai mult sau 
se preconizează rezonabil că va dura mai mult de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel, 
în vederea gestionării eficiente a resurselor financiare ale instituției directorul-
manager va dispune suspendarea unilaterală a contractului individual de muncă a 
personalului neimplicat în activitatea de întreținere a bazei materiale, în condițiile 
reglementate de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Art. 283 

Pe toată durata stării care atrage aplicarea prezentelor reguli speciale, directorul este 
obligat să: 

a) asigure respectarea drepturilor angajaților în mod specific situațiilor de 
suspendare/ întrerupere/ reducere temporară a activității Muzeului Județean Mureș, 
astfel cum sunt reglementate de prevederile legale în vigoare; 

b) să informeze de îndată autoritatea publică județeană cu privire la măsurile dispuse 
în baza prevederilor art. 281- 282 și rezultatele preconizate precum și să prezinte 
autorității publice județene  informări lunare despre măsurile dispuse și rezultatele 
obținute.” 

Art. VI Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru Cultură 
Tradițională și Educație Artistică Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Mureș nr. 114/2010, se completează după cum urmează: 

După Capitolul V – Bugetul de venituri și cheltuieli, se introduce un nou capitol, 
Capitolul V1 - Reguli speciale de funcționare, cu următorul cuprins: 

„Capitolul V1 - Reguli speciale de funcționare 

Art.201 

În cazuri excepționale, cum ar fi suspendarea, întrerupea sau reducerea temporară a 
activității de bază, de educație artistică și promovare a culturii tradiționale, a 
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Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică, managerul va lua 
de îndată măsuri organizatorice cu aplicabilitate directă și imediată. 

 

 

Art. 202 

(1)  În vederea asigurării eficientei utilizări a fondurilor publice, în termen de 5 zile 
de la data producerii evenimentului prevăzut la art. 201, managerulia măsuri concrete 
în vederea gestionării eficiente a resurselor financiare ale instituției, respectiv 
reducerea cheltuielilor de funcționare, atât cele de personal, cât și cele necesare 
pentru întreținerea bazei materiale. 

(2)  În cazul în care, situația excepțională prevăzută la art. 201 durează mai mult sau 
se preconizează rezonabil că va dura mai mult de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel, 
în vederea gestionării eficiente a resurselor financiare ale instituției directorul-
manager va dispune suspendarea unilaterală a contractului individual de muncă a 
personalului neimplicat în activitatea de întreținere a bazei materiale, în condițiile 
reglementate de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Art. 203 

Pe toată durata stării care atrage aplicarea prezentelor reguli speciale, directorul este 
obligat să: 

a) asigure respectarea drepturilor angajaților în mod specific situațiilor de 
suspendare/ întrerupere/ reducere temporară a activității Centrului Județean pentru 
Cultură Tradițională și Educație Artistică, astfel cum sunt reglementate de prevederile 
legale în vigoare; 

b) să informeze de îndată autoritatea publică județeană cu privire la măsurile dispuse 
în baza prevederilor art. 201- 202 și rezultatele preconizate precum și să prezinte 
autorității publice județene  informări lunare despre măsurile dispuse și rezultatele 
obținute.” 

Art. VII Prezenta hotărâre se comunică Serviciului resurse umane din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Mureș, precum și instituțiilor nominalizate în 
cuprinsul prezentei spre luare la cunoștință și aplicare. 

 

 

 

PREŞEDINTE                Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                                                             SECRETAR GENERAL 

                            Paul Cosma  
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REFERAT DE APROBARE 
pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul instituțiilor subordonate 

 

Sub autoritatea Consiliului Județean Mureș funcționează un număr de 3 instituții 
publice de spectacole a căror activitate este organizată potrivit prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi 
completările ulterioare – Filarmonica de Stat Târgu Mureș, Ansamblul Artistic 
Profesionist „MUREȘUL” și Teatrul pentru Copii și Tineret „ARIEL”. De asemenea, sub 
autoritatea Consiliului Județean Mureș funcționează Biblioteca Județeană Mureș, 
Muzeul Județean Mureș și Centrul de Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, 
instituții care au activități culturale specifice inclusiv în relație directă cu beneficiarii 
serviciilor culturale oferite. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările ulterioare, reglementează la art.173, alin.(1), lit. a) și d), ca și categorii 
de atribuții ale Consiliului Județean   
„a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate 
al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 
şi regiilor autonome de interes judeţean; […] 
 d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;” 

Totodată, potrivit prevederilor alin.(2) al aceluiași articol „În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean: […] 
    c) 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, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

În baza atribuțiilor prevăzute la art.173, alin.(5) lit. d), potrivit cărora consiliul 
judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind cultura, Consiliul 
Județean Mureș a aprobat regulamentele de organizare și funcționare a instituțiilor 
publice de cultură mai sus menționate. 

În contextul  evoluţiei situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 prin dispozițiile art.2, alin.(1) din Ordonanța Militară nr. 1 
din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de 
persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, „Se suspendă toate activităţile 
culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de 
noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise.” 

   

  Nr.9621/9.04.2020 

  Dosar IX/B/1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2/2 
România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1   
Telefon: 0265-263.211    Fax: 0265-268.718    e-mail: cjmures@cjmures.ro    www.cjmures.ro  

De asemenea, prin  Ordonanțele militare nr.1-4/2020 s-au introdus o serie de restricții 
ce împiedică desfășurarea unor activități culturale specifice oferite de instituțiile 
publice de cultură în cauză, cu consecința implicită a suspendării, întreruperii sau 
reducerii temporare a activităților specifice. 

O atare situație atipică, nu a fost previzionată la elaborarea și aprobarea 
regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor publice de cultură din 
subordinea Consiliului Județean Mureș, motiv pentru care considerăm oportună 
completarea regulamentelor de organizare și funcționare ale acestor instituții prin 
reglementarea situației excepționale de suspendare, întrerupere sau reducere 
temporară a activității lor de bază.  

Având în vedere cele de mai sus,  supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru 
stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul instituțiilor subordonate. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  
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Nr. 9649/9.04.2020 
Dosar: IX B/1 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul instituțiilor subordonate 
 
 
Cadrul juridic privind managementul instituţiilor publice de cultură care organizează şi 
desfăşoară activităţi cultural-artistice sau oferă servicii în domeniul culturii este stabilit prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008. 

Sub autoritatea Consiliului Județean Mureș funcționează un număr de 3 instituții publice de 
spectacole a căror activitate este organizată potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului 
nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare – 
Filarmonica de Stat Târgu Mureș, Ansamblul Artistic Profesionist „MUREȘUL” și Teatrul pentru 
Copii și Tineret „ARIEL” precum și Biblioteca Județeană Mureș, Muzeul Județean Mureș și 
Centrul de Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
ulterioare, reglementează la art.173, alin.(1), lit. a) și d), ca și categorii de atribuții ale 
Consiliului Județean   

„a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 
autonome de interes judeţean; […] 
      d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;” 

Totodată, potrivit prevederilor alin.(2) al aceluiași articol „În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean: […] 

    c) 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, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 
autonome de interes judeţean;” 

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.173, alin.(5) lit. d) potrivit cărora consiliul judeţean 
asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes judeţean privind cultura, Consiliul Județean Mureș a aprobat 
regulamentele de organizare și funcționare a instituțiilor publice de cultură mai sus 
menționate. 

În contextul  evoluţiei situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 prin dispozițiile art.2, alin.(1) din Ordonanța Militară nr. 1/2020 din 17 martie 
2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia 
transfrontalieră a unor bunuri, „Se suspendă toate activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, 
religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire 
personală, realizate în spaţii închise.” 
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În atare situație producțiile artistice - spectacole sau concerte înfăţişate direct publicului de 
către artişti interpreţi şi/sau executanţi, așa cum sunt definite prin Ordonanța Guvernului 
nr.21/2007 este suspendată, de asemenea activitățile cu publicul ale Bibliotecii Județene 
Mureș și ale Muzeului Județean Mureș, respectiv accesul cititorilor la colecțiile bibliotecii și 
activitatea expozițională a muzeului au fost suspendate, cu consecința anulării sau amânării 
spectacolelor și activităților cuprinse în programul minimal pentru această perioadă și implicit 
cu diminuarea sumelor cuprinse în buget pentru aceste programe, precum și a cheltuielilor de 
personal ale colectivului artistic, precum şi de personalul tehnic şi administrativ necesar 
pentru realizarea de producţii artistice. 

Constatăm astfel că, ne aflăm într-o situație atipică, care nu a fost previzionată la elaborarea 
și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor publice de cultură din 
subordinea Consiliului Județean Mureș, motiv pentru care considerăm oportună completarea 
regulamentelor de organizare și funcționare ale acestor instituții prin reglementarea situației 
excepționale de suspendare, întrerupere sau reducere temporară a activității de bază.  

Modificarea regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor publice ce funcționează 
sub autoritatea Consiliului Județean Mureș pune în practică competenţele şi responsabilităţile 
autorității publice județene în ceea ce priveşte „administrarea fondurilor publice locale pe 
parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de eficienţă”, prevăzute de art.20, alin.(1), lit. „h” 
din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, asigurând cadrul necesar pentru ca managerii acestor instituții să aplice 
prevederile legale în materie, respectiv să pună în practică obligațiile asumate prin 
contractele de management. 

Menționăm că, Regulamentele de organizare și funcționare a acestor instituții de spectacole au 
fost aprobate prin: 
1. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111/2014, cu modificările ulterioare pentru 

Biblioteca Județeană Mureș; 
2. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.22/2018, pentru Filarmonica de Stat Târgu Mureș; 
3. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.22/2007, cu modificările ulterioare pentru 

Ansamblul Artistic Profesionist „MUREȘUL”; 
4. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2007, cu modificările ulterioare pentru Teatrul 

pentru Copii și Tineret „ARIEL”; 
5. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.78/2009, cu modificările și completările ulterioare 

pentru Muzeul Județean Mureș; 
6. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010, pentru Centrul Județean de Cultură 

Tradițională și Educație Artistică Mureș. 

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru 
promovarea spre aprobare a proiectului de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice la nivelul instituțiilor subordonate. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
instituțiilor subordonate 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 
referatul de aprobare nr.         /   .04.2020 și în considerarea celor reținute în raportul 
de specialitate nr.        /   .04.2020 al Serviciului resurse umane,   

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 115/2019, am 
procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat 
proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității 
deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit 
prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

În adoptarea actului administrativ supus analizei sunt incidente prevederile art. 20, alin. 
(1), lit. „h” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare și cele ale art. 173, alin. (1), lit. „a”, coroborate cu cele ale alin. 
(2), lit. „c” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Având în vedere pandemia de coronavirus COVID–19, prin Decretul Președintelui României 
nr. 195/2020 s-a instituit starea de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 
30 de zile. Potrivit prevederilor art.2, lit.„a” și „e” din acest act normativ, în vederea 
prevenirii răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, raportat la 
evoluția situației epidemiologice, pe durata stării de urgență s-a restrâns exercițiul 
dreptului privind libera circulație și libertatea întrunirilor. 

De asemenea, prin Ordonanța Militară nr.1/2020 s-au stabilit unele măsuri pentru 
prevenirea răspândirii coronavirusului COVID-19, inclusiv interzicerea organizării și 
desfășurării activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de 
divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală în spații 
închise, iar ulterior, prin Ordonanțele Militare nr. 2/2020, nr.3/2020 şi nr.4/2020 s-au 
înăsprit  măsurile privind circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei. 

În atare situație, producțiile artistice - spectacole sau concerte înfăţişate direct 
publicului de către artişti interpreţi şi/sau executanţi, așa cum sunt definite prin 
Ordonanța Guvernului nr.21/2007 sunt suspendate, de asemenea activitățile cu publicul 
ale Bibliotecii Județene Mureș, Muzeului Județean Mureș şi ale Centrului Judeţean pentru 
Cultură Tradițională şi Educaţie Artistică Mureş, respectiv accesul cititorilor la colecțiile 
bibliotecii, activitatea expozițională a muzeului şi activităţile cu elevii ale centrului sunt 
suspendate, cu consecința anulării sau amânării spectacolelor și activităților cuprinse în 
programul minimal pentru această perioadă și implicit a diminuării sumelor cuprinse în 
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buget pentru aceste programe, precum și a cheltuielilor de personal pentru colectivul 
artistic şi personalul tehnic şi administrativ implicat în realizarea de producţii artistice. 

În acest context, având în vedere pe de o parte, prezenta situație excepțională din cauza 
căreia, pe perioada stării de urgență, nu se pot organiza și desfășura evenimente 
culturale, științifice artistice, religioase, sportive, de divertisment și de îngrijire 
personală, iar, pe de altă parte, nevoia de canalizare a tuturor resurselor financiare 
disponibile pentru activitatea de combatere a pandemiei COVID-19, se impune luarea de 
măsuri concrete pentru crearea premiselor administrative care să conducă la creșterea 
eficienței administrării fondurilor publice la nivelul bugetului public centralizat 
județean, conform prevederilor art. 20, alin. (1), lit. „h” din Legea nr. 273/2006. 

Situaţiile de această natură nu au fost însă prevăzute la elaborarea și aprobarea 
regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor publice de cultură din 
subordinea Consiliului Județean Mureș, motiv pentru care se consideră oportună 
completarea regulamentelor de organizare și funcționare ale acestor instituții prin 
reglementarea situației excepționale de suspendare, întrerupere sau reducere temporară 
a activității de bază.  

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 
județene precizăm că, potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „a” din OUG 
nr. 57/2019, consiliul județean exercită atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea instituţiilor publice de interes judeţean, sens în care, potrivit prevederilor 
alin. (2) lit. „c” al aceluiaşi text legal aprobă, în condiţiile legii, la propunerea 
preşedintelui consiliului judeţean, regulamentele de organizare şi funcţionare ale 
instituţiilor publice de interes judeţean. 

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 si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind stabilirea 
unor măsuri organizatorice la nivelul instituțiilor subordonate, îndeplinește condițiile 
legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, 
ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136, 
alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
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