
R O M Â N I A                                                                                                          
JUDET�UL MURES� 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES� 
  
   
   

H O T A� R Â R E A     nr. 54 
din 26 februarie 2009 

 
privind unele ma�suri în reorganizarea unor institut�ii, servicii publice s�i aparatului de 

specialitate al primarului  
  
 

Consiliul local municipal Tîrgu Mures�, întrunit în s�edint�a� ordinara� de lucru, 
  
            Va�zând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures� nr. 75/P din 
20.02 2009 prin Direct�ia  comunicare, programe de finant�are internat�ionala� s�i resurse umane, 
            Având în vedere avizul favorabil nr. 72/I/19.02 2009, emis de Direct�ia Judet�eana� 
pentru Cultura�, Culte s�i Patrimoniul Cultural Nat�ional Mures�, în conformitate cu art. 17, alin. 
(1), pct. 4 din Hota�rârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea s�i funct�ionarea 
Ministerului Culturii, Cultelor s�i Patrimoniului Nat�ional, 

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), litera „a” s�i „c”, art. 45, alin. (1) s�i art. 115, alin. (1), 
litera „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrat�ia publica� locala�, republicata�, 
  

h o t a� r a� s� t e : 
  

            Art. 1. Se reorganizeaza� Casa de Cultura� a S�tiint�ei s�i Tehnicii ”Mihai Eminescu”, 
institut�ie publica� cu personalitate juridica�, (imobilul cu dota�rile aferente din Tîrgu Mures�, str. 
Nicolae Grigorescu, nr.19), în sensul desfiint�a�rii acesteia, iar activitatea sa se reorganizeaza�  s�i 
va funct�iona ca Serviciu de activita�t�i culturale, de presta�ri servicii hoteliere, alimentat�ie 
publica� s�i alte activita�t�i în cadrul Serviciului public de utilita�t�i municipale, cu respectarea 
legislat�iei în vigoare, aplicabila�. 
 Personalului existent la institut�ia care se desfiint�eaza� prin reorganizare i se aplica� 
prevederile art. 2 s�i 3 din prezenta hota�râre, considerându-se transferat s�i salarizat potrivit 
reglementa�rilor specifice unita�t�ilor bugetare, în structura SPUM. 

Art. 2. Se aproba� reorganizarea unor servicii publice ale municipiului Tîrgu Mures�, 
organigramele, statele de funct�ii s�i modifica�rile aferente structurii aparatului de specialitate al 
primarului s�i serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Tîrgu Mures�, 
fiind conform anexelor, care fac parte integranta� din prezenta hota�râre. 
 Modifica�rile în statele de personal, care vizeaza� funct�iile publice, vor fi aplicate dupa� 
obt�inerea avizului Agent�iei Nat�ionale a Funct�ionarilor Publici. 
            Art. 3. În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hota�râri se vor actualiza 
regulamentele de organizare s�i funct�ionare ale structurilor afectate de modifica�ri s�i se vor 
elabora, conform reglementa�rilor în vigoare, criteriile pentru echivalarea, respectiv 
disponibilizarea personalului, precum s�i documentat�iile aferente externaliza�rii (prin 
concesionare, închiriere, etc) unor activita�t�i din cadrul serviciilor publice(cimitire, vespasiane, 
paza�, etc.). 

În cadrul termenului de mai sus, se va întocmi un plan de afaceri pentru punerea în 
aplicare a art. 1. 

Art. 4. Cu executarea prezentei hota�râri se încredint�eaza� Primarul municipiului Tîrgu 
Mures�, prin aparatul de specialitate al primarului s�i s�efii serviciilor publice în cauza�. 
  

                                                                     Pres�edinte de s�edint�a� 
             ing. Törzsök Sándor László       
                  Contrasemneaza� 
  Secretarul Municipiului Tîrgu Mures�  
                    Maria Cioban 


