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           Nr. 10719/24.04.2020                                                               PROIECT                                                                                                                                       

 

 

 

HOTĂRÂREA   NR.____       

 din__________________2020 

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 referatul de aprobare nr.10705/24.04.2020 al Președintelui Consiliului Județean Mureș, 

raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr.10740/24.04.2020, raportul Serviciului 

Juridic nr.10773/24.04.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare solicitarea Direcției Tehnice nr.7180/16.03.2020, 

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului 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, 

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, cu modificările și 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 înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

Administrație Publică, Direcției Tehnice și Direcției Amenajare Teritoriu și Urbanism 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea ei 

la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

Péter Ferenc                                                 SECRETAR GENERAL 

          Paul Cosma                                                                
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REFERAT DE APROBARE  

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 

 

 

 

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

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

ulterioare, s-au aprobat organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și 

funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș. 

Cu nota internă nr. 7180/16.03.2020, conducerea Direcției Tehnice a solicitat 

transformarea postului vacant de consilier clasa I, grad profesional superior, în referent de 

specialitate, clasa II, grad profesional superior. 

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

coroborat cu cele ale art. 182 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, supunem 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. 10705/24.04.2020 

     Dosar IX.B.1 

 

 



 

 

 

 

 

Nr. 10740/24.04.2020 

Dosar IX.B.1 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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 funcții 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 aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările 

ulterioare. 

Prin nota internă nr. 7180/16.03.2020, conducerea Direcției Tehnice solicită transformarea 

funcției publice vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului 

Urmărirea Lucrărilor, în referent de specialitate clasa II, grad profesional superior. 

Solicitarea Direcției Tehnice este justificată prin faptul că, în urma analizei activităților 

specifice, postul necesită studii superioare de scurtă durată și experiență în specialitate. 

Precizăm că, modificarea propusă nu presupune creșteri ale cheltuielilor cu salariile întrucât 

funcția publice propusă spre aprobare are un nivel de salarizare mai mic decât cea existentă 

la momentul actual.  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevede la art. 

173 alin. (2) lit. „c” competența consiliului județean de a aproba, 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. 

Luând în considerare referatul de aprobare nr.10705/24.04.2020 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, 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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                   Nr. 10773/24.04.2020 

                  Dosar nr. IX/B/1 

 

 

 

 

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 Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

Referatul de aprobare nr. 10705/24.04.2020 şi în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr. 10740/24.04.2020 al Serviciului Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr. 115 din 

26.09.2019, 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 prevederile art. III din Ordonanța de urgență a 

Guvernului 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, dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „a” coroborate 

cu cele ale alin. (2) lit. „c” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

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

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

ulterioare, s-au aprobat organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și 

funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, conform 

anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din hotărâre, acestea suferind de la 

aprobare mai multe modificări și completări. 

Direcția Tehnică solicită, prin nota internă nr. 7180/16.03.2020, transformarea funcției 

publice vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului 

Urmărirea Lucrărilor, în referent de specialitate clasa II, grad profesional superior. 
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Precizăm că, prin modificările propuse sunt respectate prevederile art. III alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului 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. 

În ceea ce privește normele de competență aplicabile activității autorității publice 

județene arătăm că, potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, consiliul județean exercită atribuții privind înființarea, 

organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale 

instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de 

interes județean, sens în care, potrivit dispozițiilor alin. (2) lit. „c” al art. 173 din 

aceeași ordonanță de urgență, aprobă, în condițiile legii, la propunerea președintelui 

consiliului județean, regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean, 

organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului 

de specialitate al consiliului județean, precum și ale instituțiilor publice de interes 

județean și ale societăților și regiilor autonome de interes județean.  

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 și completările ulterioare. 

Din perspectiva celor arătate mai sus, opinăm 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, 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 Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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