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HOTĂRÂREA NR.80 

din 25 mai 2017 

privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice ce 
funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Luând în considerare adresa nr.50/27.04.2017 a Redacţiei Revistei „Látó” şi adresa 

nr.100/02.05.2017 a Serviciului Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, precum și 

avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere expunerea de motive nr.10.183/18.05.2017 a Serviciului Resurse Umane 

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

autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, 

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanţa  de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1) lit.„a”, alin. (2) lit.”c” şi respectiv ale art.97, 

alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. (1) Se aprobă organigramele Redacţiei Revistei „Látó” şi Serviciului Public 

Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, potrivit anexelor 1-2, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

      (2) Se aprobă statele de funcţii ale Redacţiei Revistei „Látó” şi Serviciului Public 

Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, potrivit anexelor 3-4, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu data prezentei hotărâri se abrogă anexele I.1, I.8 şi II.1 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a 

instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi 

a Serviciului Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO şi anexa 5 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.164/2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor 

instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, Redacţiei Revistei „Látó” şi Serviciului Public 

Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                 Contrasemnează  

Péter Ferenc                                             SECRETAR 

                                                Paul Cosma 
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Nr.10.183/18.05.2017 

Dosar II.14 

EXPUNERE DE MOTIVE  

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

funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

Prin anexele I.1, I.8 şi II.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.114/2010 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de cultură de sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a Serviciului public judeţean 

SALVAMONT-SALVASPEO s-au aprobat organigrama Redacţiei Revistei „Látó” precum şi 

organigrama şi statul de funcţii pentru Serviciului public judeţean SALVAMONT-

SALVASPEO. 

Statul de funcţii al Redacţiei Revistei „Látó” a fost aprobat prin anexa 5 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.164/2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare a 

unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Mureş. 

Cu respectarea numărului maxim de posturi stabilit la nivel de ordonator principal de 

credite în conformitate cu prevederile art.III din Ordonanţa de Urgenţă 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 şi 

completările, prin anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.28/2017 

pentru aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, s-au aprobat 

numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş, serviciile şi instituţiile publice de sub autoritatea acestuia, în anul 2017. 

Pentru Redacţia Revistei „Látó” a fost aprobat un număr maxim de 11 posturi faţă de 

10 posturi aprobate în anul 2016. 

Cu adresa nr.100/2017 conducerea instituţiei solicită înfiinţarea unui post de redactor 

de rubrică precum şi transformarea postului de secretar-dactilograf în secretar de 

redacţie cu atribuţii în vederea coordonării activităţii editoriale. 

Pentru  Serviciul Public  Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO a fost aprobat un număr 

maxim de 8 posturi faţă de 6 posturi aprobate în anul 2016. 

Cu adresa nr.100/2017 conducerea instituţiei solicită înfiinţarea a două posturi de 

salvatori montani. 

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

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

funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş. 

             

PREŞEDINTE 

                       Péter Ferenc  

Verificat: şef serviciu  Popa Elena 

Întocmit: consilier Radu Teodora/2.ex. 
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