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HOTĂRÂREA NR. 25 

din 25 februarie 2016 

privind modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.69/29.04.2010 privind înfiinţarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Reghin ca instituţie de asistenţă socială cu personalitate juridică, în 
subordinea Consiliului Judeţean Mureş şi în structura Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.1850 din 18.02.2016 pentru 

modificarea anexei 4 la HCJM nr.69/29.04.2010 privind înfiinţarea Centrului de Recuperare 

şi Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin, ca instituţie de asistenţă socială cu personalitate 

juridică în subordinea Consiliului Judeţean Mureş şi în structura Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, precum și avizele comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 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 modificările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.69/29.04.2010 privind 

înfiinţarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin ca instituţie de 

asistenţă socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Mureş şi în 

structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, cu modificările 

şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului Resurse Umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş şi Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin, 

care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                    Contrasemnează 

Ciprian Dobre                      SECRETAR                    

                                    Paul Cosma 

http://cjmures.ro./Hotariri/Hot2013/hot195_2013.htm#exp
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.69/29.04.2010 privind înfiinţarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Reghin ca instituţie de asistenţă socială cu personalitate juridică, 

în subordinea Consiliului Judeţean Mureş şi în structura Direcţiei Generale  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

 

Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin a fost înfiinţat, ca instituţie 

de asistenţă socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Mureş şi în 

structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 69/2010. 

Prin anexa 4 la hotărârea mai sus menţionată s-a aprobat statul de funcţii al acestei 

instituţii, cu un număr de 33 de posturi.  

Acest stat de funcţii a fost modificat, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.31 din 

29 februarie 2012 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, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv prin creşterea 

la 34 a numărului de posturi anterior aprobat. 

Cu adresa nr.66/01.02.2016, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin 

ne solicită modificarea statului de funcţii actual în sensul înfiinţării a 3 posturi de 

instructor de educaţie, prin transformarea unor posturi vacante existente.  

Această modificare este justificată dat fiind deficitul de personal cu atribuţii în îngrijirea 

directă a beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială precum şi numărul mare de 

beneficiari încadraţi în grad de handicap accentuat şi sever. Astfel, din totalul de 50 de 

beneficiari un număr de 18 sunt persoane cu handicap accentuat iar 30 de beneficiari sunt 

încadraţi în grad de handicap sever, necesitând îngrijire şi supraveghere permanentă. 

Cât priveşte atribuţiile specifice celor trei posturi reorganizate (medic, asistent social şi 

kinetoterapeut), acestea sunt şi la momentul actual asigurate prin contracte de servicii de 

asistenţă psihiatrică, asistenţă socială şi kinetoterapie.  

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

modificarea anexei 4 la HCJM nr.69/29.04.2010 privind înfiinţarea Centrului de Recuperare 

şi Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin ca instituţie de asistenţă socială cu personalitate 

juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Mureş şi în structura Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 

 

PREŞEDINTE  

Ciprian Dobre 

  Întocmit: Şef Serviciu 

  Elena Popa/1 ex. 

        Nr.1850/18.02.2016  

        Dosar: VI D/1 
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