
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 186 

din 11 decembrie 2014 

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului 

 Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.19297 din 4 decembrie 

2014, cu privire la stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos,  

Luând în considerare adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 

nr.1878/03.11.2014 cu privire la suspendarea contractului individual de muncă al  

doamnei director Pop Laura Mona pe durata concediului de maternitate, 

Având în vedere prevederile art.50, lit.”a” din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Potrivit  prevederilor Hotărârii Guvernului nr.539/2005 pentru aprobarea 

Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de 

asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

Cu respectarea prevederilor Ordinului  Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei nr.246/2006, privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate 

pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru 

centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice, 

În conformitate cu prevederile art.25 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi cele ale Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, 

În temeiul art.91 alin.(2), lit. „e” precum şi ale art.97, alin.(1) din Legea 

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

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 

  Art.1. Se ia act de comunicarea doamnei Pop Laura Mona cu privire la suspendarea 

contractului individual de muncă pe perioada concediului maternal, respectiv a 

concediului de îngrijire a copilului în vârstă de până la doi ani. 

 



 

 

 

Art.2. Cu data suspendării contractului individual de muncă al doamnei Pop Laura 

Mona, funcţia de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos va fi 

exercitată cu caracter temporar, pentru o perioadă de maximum 6 luni, de către 

doamna Forfotă Maria – asistent social în cadrul acestei instituţii. 

 

Art.3. Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş - domnul Ciprian Dobre se 

împuterniceşte:  

a) să stabilească prin dispoziţie drepturile salariale pentru perioada exercitării 

temporare a funcţiei de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu 

de Jos, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie; 

b) să constate prin act administrativ suspendarea contractului individual de 

muncă al doamnei Pop Laura Mona; 

c) să efectueze demersurile necesare pentru derularea procedurii de ocupare 

prin concurs a funcţiei temporar vacante de director al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Ideciu de Jos. 

 

Art.4. Perioada prevăzută la art.2 din prezenta hotărâre poate fi prelungită, prin 

dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, cu maximum 6 luni, în situaţia 

în care funcţia nu va fi ocupată la finalizarea procedurii de concurs. 

 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos şi persoana desemnată la art.2 

din prezenta hotărâre. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                   Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                

                                                                                                          SECRETAR                                 

                                                                                     Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nr. 19297 din 4 decembrie 2014 

Dosar : VID1 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului Căminului 

pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 

 

 

În categoria atribuţiilor privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice de 

interes judeţean, la art.91, alin.2 lit."e" din Legea nr.215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este stabilită 

competenţa consiliului judeţean de a numi, sancţiona şi dispune suspendarea, 

modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, 

în condiţiile legii, pentru conducătorii acestor instituţiilor. 

În aplicarea prevederilor art.3, alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările ulterioare, 

sub nr.1878/03.11.2014 doamna Pop Laura-Mona – director al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, ne înştiinţează cu privire la starea fiziologică de 

graviditate şi respectiv suspendarea contractului individual de muncă pe durata 

concediului maternal şi de îngrijire copil. 

Potrivit prevederilor art.50, lit.”a” din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, contractul individual de muncă se suspendă de 

drept pe durata concediului de maternitate. Pentru perioada concediul pentru îngrijirea 

copilului în vârstă de până la doi ani suspendarea contractului individual de muncă se 

face la cerere, în baza prevederilor art.51, alin.(1). lit.”a” din acelaşi act normativ. 

Luând în considerare cele de mai sus, este necesară stabilirea unor măsuri de asigurare 

a managementului Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos pentru perioada în 

care contractul individual de muncă al doamnei director va fi suspendat potrivit 

dispoziţiilor legale mai sus amintite. În atare situaţie, conducerea interimară a 

instituţiei poate fi asigurată prin numirea temporară a unei persoane care îndeplineşte 

condiţiile de studii şi vechime pentru ocuparea funcţiei de director. 

Condiţiile de studii şi vechime necesare pentru ocuparea acestei funcţii de conducere 

sunt reglementate la art.4 din anexa nr.2 - Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului 



 

nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare  

 

a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale. 

De asemenea, potrivit prevederilor pct.2.1. din STANDARDUL 2 – Personal de conducere, 

aprobat prin anexa 2 la Ordinul al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

nr.246/2006, „Conducătorul  (managerul) Centrului Rezidenţial trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: diplomă de licenţă în învăţământul superior de lungă durată, 

experienţă şi/sau pregătire managerială şi experienţă în domeniul protecţiei sociale; în 

situaţii bine fundamentate, personalul de conducere poate fi recrutat din cadrul 

absolvenţilor de învăţământ universitar de scurtă durată sau absolvenţi de învăţământ 

post liceal.” 

Întrucât, la momentul actual în cadrul instituţiei nu este o persoană care să 

îndeplinească condiţia de studii superioare, se propune demararea procedurii de 

concurs pentru ocuparea temporară a acestei funcţii. Până la finalizarea procedurii 

atribuţiile specifice pot fi exercitate cu caracter temporar de către doamna Forfotă 

Maria – asistent social în cadrul instituţiei, absolventă de studii postliceale în acest 

domeniu. 

Conform prevederilor art.25 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii 

de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate, care 

îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost 

sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, dacă 

în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel. În mod excepţional, această 

perioadă poate fi prelungită cu maximum 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu 

se prevede altfel.  

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

hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului Căminului 

pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos. 

                                                                                                              

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

    Întocmit: şef serviciu  

     Elena Popa /1 ex. 
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