
 

 

HOTĂRÂREA NR 17 

din 26 ianuarie 2017 

pentru modificarea anexelor 2 şi 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii 

publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, 

 cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere solicitarea Teatrului pentru Copii şi Tineret „ARIEL” nr.707/2016 cu 

privire la modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale instituţiei, 

Văzând Expunerea de motive nr.1222/19.01.2017 pentru modificarea anexelor 2 şi 4 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri de 

organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

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.I. Anexele 2 şi 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare, se modifică şi se 

înlocuiesc cu anexele 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Resurse Umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi conducerii Teatrului pentru Copii şi Tineret 

„ARIEL”, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                            Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                     SECRETAR

                                          Paul Cosma 

 

http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/hot195_2013.htm#exp


 

 

 

Nr. 1222/19.01.2017 

Dosar II.22 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea anexelor 2 şi 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 

privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare 

 

 
Prin anexa 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 a fost aprobată 

organigrama Teatrului pentru Copii şi Tineret „ARIEL”, instituţie publică de cultură ce 

funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş. Totodată, prin anexa 4 a aceluiaşi 

act administrativ s-a aprobat statul de funcţii al acestei instituţii. 

Structura organizatorică/statul de funcţii al instituţiei publice de cultură mai sus menţionate 

au mai fost modificate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.11/28.01.2016 şi prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.161/27.10.2016. 

Cu adresa nr.707/13.12.2016 Teatrul pentru Copii şi Tineret „ARIEL” a propus unele 

modificări ale structurii organizatorice şi statului de funcţii ale instituţiei. 

Astfel, se propune mutarea postului de referent de specialitate configurat în structura 

Compartimentului Producţie-Ateliere la Compartimentul Administrativ-Deservire, întrucât 

activităţile specifice postului în cauză se regăsesc în mod preponderent în cadrul acestui 

compartiment. 

Ca urmare a acestei modificări, organigrama instituţiei se modifică prin configurarea în cadrul 

Compartimentului Producţie-Ateliere a unui număr de 8 posturi, iar la Compartimentul 

Administrativ-Deservire sunt prevăzute un număr de 2 posturi. 

Totodată, se propune trecerea Compartimentului Administrativ-Deservire în subordinea 

directorului administrativ al instituţiei, care coordonează şi Compartimentul Tehnic de Scenă 

precum şi Compartimentul Producţie-Ateliere. Astfel, personalul Compartimentului 

Administrativ Deservire va putea desfăşura activităţi specifice şi atunci când se 

organizează/desfăşoară spectacole. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobarea proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexelor 2 şi 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE  

Péter Ferenc 

 

 

Verificat: şef serviciu Elena Popa  

Întocmit: consilier Radu Teodora/2 ex. 
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