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HOTĂRÂREA NR. 114 
din 31 iulie 2014 

 

privind modificarea structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi 
a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale  Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 12412/21.07.2014 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Mureş, privind modificarea structurii organizatorice, a Statului de 

funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale  Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş nr.4/10.07.2014, 

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor 

de cost pentru serviciile sociale, nevoile beneficiarilor,  

În temeiul art. 91 alin (1), lit.”d”, alin.(5) lit.”a”, pct.2 şi al art.97 alin.(1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.I. Anexele nr.1 – 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.75/29.04.2010 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele I – III, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Serviciul de Intervenţie în Regim de Urgenţă, Abuz, Neglijare, Trafic, Migrare, 

Telefonul Copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş îşi va desfăşura activitatea în imobilul din Tîrgu Mureş, str. Strâmbă nr.30. 

Art.III. Se aprobă înfiinţarea şi funcţionarea Compartimentului Telefonul Copilului şi Echipa 

Mobilă, în structura Serviciului de Intervenţie în Regim de Urgenţă, Abuz, Neglijare, Trafic, 

Migrare, Telefonul Copilului, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş. 

Art.IV. Se aprobă înfiinţarea şi funcţionarea Compartimentului Asistenţă Persoane Vârstnice 

în structura Serviciului pentru Prevenirea Marginalizării Sociale, din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 

Art.V. De executarea prezentei răspunde Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                             Contrasemnează                                                                                                                 

Ciprian Dobre                                                                                SECRETAR  

                                                                                                  Paul Cosma 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

privind modificarea structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

 
 
În conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.75/2012, 

directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Mureş, supune spre aprobare Consiliului Judeţean Mureş, structura 
organizatorică, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. 

Menţionăm faptul că aceste modificări, respectiv transformări ale posturilor, 
sunt efectuate la propunerea coordonatorilor serviciilor sociale, cu acordul 
angajaţilor şi cu aprobarea Colegiului Director - cu participarea 

reprezentantului sindicatului, în baza Hotărârii Colegiului Director nr. 
4/10.07.2014, luându-se, totodată, în considerare prevederile legale ale H.G. 
nr. 23/2010 - privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, 

nevoile beneficiarilor, precum şi o bună funcţionare a serviciilor oferite de 
Direcţia Generală. 
Iniţierea proiectului de hotărâre se datorează apariţiei unor modificări în 

structura organizatorică a direcţiei, astfel: 
 
1. Centrele Rezidenţiale pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice Tg. 
Mureş şi Ceuaşu de Câmpie, având un număr total de 135 de posturi, se 
restructurează, în urma închiderii centrului din str. STRÂMBĂ nr.30, având în 

vedere numărul de tineri care urmează să fie transferaţi la Centrul de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Luduş. 
Angajaţii din cadrul acestui centru (str. Strâmbă nr.30), vor fi redistribuiţi  la 

celelalte centre din Tg. Mureş şi la Ceuaşu de Câmpie, cu respectarea 
prevederilor H.G. nr.23/2010.  
În urma restructurării Centrelor Rezidenţiale pentru Copii cu Deficienţe 

Neuropsihiatrice, personalul de specialitate (medic primar, psiholog, 
psihopedagog, kinetoterapeut, pedagog de recuperare, asistent social) îşi vor 
desăşura activitatea la toate centrele atât din Tg. Mureş, cât şi din Ceuaşu de 

Câmpie, având în vedere nevoile de recuperare a tuturor beneficiarilor 
C.R.C.D.N. Tg. Mureş şi Ceuaşu de Câmpie. 

   

 Nr. 12.412/24.07.2014 
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Astfel, Centrele Rezidenţiale pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice Tg. 

Mureş şi Ceuaşu de Câmpie, vor avea în structură un număr de 125 posturi, 
din care 2 posturi vacante. 
2. Serviciul intervenţie în regim de urgenţă, abuz, neglijare, trafic, migrare, 
telefonul copilului se va reorganiza, prin crearea a două servicii funcţionale, 
respectiv: Centrul de primire în regim de urgenţă (CPRU), Telefonul copilului 
şi Echipa mobilă, cu un număr total de 39 de posturi, din care: 1 şef serviciu, 
26 de posturi pe CPRU şi 12 posturi la Telefonul copilului şi Echipa mobilă. 
Astfel faţă de numărul actual de posturi, se suplimentează cu 8 posturi 

Aceste modificări de structură în cadrul serviciului sunt necesare, în vederea 
respectării Ordinului 89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime 
obligatorii privind Centrele de primire în regim de urgenţă pentru copilul 

abuzat, neglijat, exploatat, precum şi a  Ordinului nr.177/2003 privind 
aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru Telefonul copilului. 
Serviciul intervenţie în regim de urgenţă, abuz, neglijare, trafic, migrare, 

telefonul copilului îşi va schimba locaţia, de pe str. Revoluţiei nr.45 – Tg. 
Mureş, pe str. Strâmbă nr.30 – Tg. Mureş. 
 

3. În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Mureş, vor avea loc unele modificări/transformări de posturi vacante, 
conform tabelelor anexate. 

Aceste modificări/transformări de posturi sunt necesare, pentru a uniformiza 
structura de personal în cele 8 centre al serviciului şi pentru a putea asigura 

permanenţa la toate centrele cu un program uniform de 12/24 ore, iar 
centrul din Trebely nr.3, să aibă în fiecare tură câte o infirmieră având în 
vedere categoria de beneficiari ai centrului, fiind foarte gravi, 100% 

dependenţi de adulţi.  
Astfel, conform Anexei A la prezenta Expunere de Motive, se vor transforma 
un număr de 21 de posturi din 11 Servicii din cadrul Direcţiei Generale, iar 

conform Anexei B la prezenta Expunere de Motive, se vor efectua mutări de 
posturi între servicii în număr de 33 de posturi din 13 
servicii/compartimente/birouri din cadrul Direcţiei Generale. 

 
4. În cadrul Serviciului pentru Prevenirea Marginalizării Sociale se va înfiinţa 
şi va funcţiona Compartimentul Asistenţă Persoane Vârstnice, care va avea 

atribuţiile precizate în cuprinsul art. 104 al Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Direcţiei Generale. 
 

5. În ceea ce priveşte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, acesta va suferi 
unele modificări după cum urmează: 

a. În cuprinsul atribuţiilor Serviciului Juridic, respectiv art. 36, s-au modificat 
două atribuţii şi s-a adăugat o atribuţie noua conform prevederilor legale. 

b. În ceea ce priveşte atribuţiile Biroului Resurse Umane, s-a eliminat o 
atribuţie din cadrul art. 40. 
c. În cuprinsul atribuţiilor Serviciul monitorizare, servicii sociale, strategii, 

calitatea serviciilor sociale şi relaţii cu publicul, respectiv art. 46 se adaugă o 
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nouă atribuţie conform prevederilor legale. 

d. În ceea ce priveşte Serviciului intervenţie în regim de urgenţă, abuz, 
neglijare, trafic şi migrare, telefonul copilului s-a modificat structura acestui 
serviciu, precum şi atribuţiile acestuia, conform art. 57, art. 58, art. 59, art. 

60 şi art. 61. 
e. Din cuprinsul atribuţiilor Biroului/Serviciului de evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap, s-au eliminat două atribuţii ale serviciului 
cuprinse în art. 82; 
f. În ceea ce priveşte Compartimentul Management de Caz pentru Adulţi cu 

Dizabilităţi, s-au modificat în totalitate atribuţiile acestuia, conform art. 93. 
g. În ceea ce priveşte Compartimentul Asistenţă Persoane Vârstnice, acest 
compartiment s-a înfiinţat în cadrul Direcţiei Generale, având atribuţii, 

conform art. 104. 
h. În ceea ce priveşte Centrul de recuperare şi reabilitare Neuropsihiatrică 
Călugăreni, acestuia i s-a modificat capacitatea, conform art. 160. 

i. În ceea ce priveşte art. 236, s-a corectat eroarea iniţială prezentată în 
regulamentul anterior. 
 

 
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a Statului de 

funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 

 
 
 

 
 

     Director General, 
 

    Schmidt  Lorand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit : Dan Ioana (2 ex.) 


	hot 114
	hot 114 exp

