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privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 

din 12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii 

şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 12.432/22.06.2017 privind modificarea anexei 2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111/12.08.2010 privind aprobarea structurii 

organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

Având în vedere rezultatul examenului de promovare în grad profesional organizat de 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş în luna mai 2017,  

În conformitate cu dispoziţiile art.64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul art.91 alin.(1), lit. a)  şi art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.I. Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 12.08.2010 privind 

aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.II. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Compartimentul 

juridic, resurse umane şi relaţii publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş. 

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează        

Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR   

                                                                                          Paul Cosma 

                                                                                                                 

HOTĂRÂREA  NR. 94 

din 29 iunie 2017 
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Nr.12.432/22.06.2017 

  Dosar: VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea anexei 2 la Hotărârea  Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 

12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 12 august 2010 au fost aprobate 

structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş.  

Anexa 2 a actului administrativ anterior menţionat cuprinde statul de funcţii al 

instituţiei.  Această anexa a mai fost modificată în intervalul de timp scurs de la 

aprobare, ultima dintre modificări fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.164 din 27 octombrie 2016. 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş a organizat, în luna mai 2017, 

examen de promovare în grad profesional a unui funcţionar public.  

Promovarea, ca modalitate de dezvoltare a carierei funcţionarilor publici prin ocuparea 

unei funcţii publice superioare este reglementată în Secţiunea a 4-a - Promovarea 

funcţionarilor publici şi evaluarea performanţelor profesionale, din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. Promovarea în grade profesionale nu este condiţionată de existenţa unui 

post vacant. 

Funcţionarul public a promovat examenul de promovare în grad profesional şi fiind 

îndeplinite condiţiile legale, se impune transformarea postului ocupat de acesta în grad 

profesional imediat superior. 

Astfel, se propune modificarea funcţiei publice prevăzută în statul de funcţii la poziţia 

3 din consilier principal în consilier superior. 

Faţă de cele de mai sus, propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 

privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 

12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

Întocmit: Codruţa Sava, director executiv 
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