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HOTĂRÂREA NR.92       

 din 29 iunie 2017 

pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş       

nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.13.440/22.06.2017 

pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 

mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare, precum şi avizul comisiilor 

de specialitate,  

Luând în considerare propunerile compartimentelor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş nr.13299/21.06.2017 şi nr.13383/22.06.2017,  

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 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.05.2015 

privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc 

cu anexele I şi II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta Hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane, Direcţiei Tehnice 

şi Direcţiei Economice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, 

care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                        Contrasemnează         

Péter Ferenc                                                                         SECRETAR                                  

                                                                                         Paul Cosma                                                                



 

 

 

 

Nr. 13.440/22.06.2017 

Dosar VI D/1 
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri 

de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, au fost aprobate 

structura organizatorică, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş.  

Ultima modificare la Organigramei aprobate prin anexa 1 la hotărârea mai sus amintită a 

fost operată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.159/2016 iar statul de funcţii, 

aprobat prin anexa 2 a aceluaşi act administrativ a fost aprobat cu modificări prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.40/2017 privind modificarea anexelor 2 şi 3 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de 

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

ulterioare. 

Direcţia Tehnică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu nota internă 

nr.13383/22.06.2017 a solcitat operarea unor modificări în statul de funcţii, în sensul 

transformării unei funcţii publice vacante de referent de specialitate, clasa II, grad 

superior – SSD, din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice, în consilier, clasa I, grad 

debutant, cu scopul de a facilita accesul tinerilor la concurs. 

Totodată, prin nota internă nr.13299/21.06.2017, Direcţia Economică a solicitat mutarea 

postului de muncitor calificat – electromecanic de la Serviciul Administrativ Intervenţii la 

Direcţia Economică – Serviciul Deservire-Aprovizionare precum şi transformarea postului 

vacant de referent gradul IA – cu studii superioade de scurtă durată în inspector de 

specialitate, gradul IA cu studii superioare. 

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

modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 

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

Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare.                                                                                                                 

 

PREŞEDINTE 

                                                                                                      Péter Ferenc 

 

 

 Întocmit: Şef serviciu: Elena Popa/2.ex. 
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