
 

 
 

 
                 

 
HOTĂRÂREA NR. 127 

din 25 august 2016 
privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a 

Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu de 
specialitate şi ale serviciilor sociale furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 24892/16.08.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş, privind aprobarea structurii organizatorice, a 
Statului de funcţii şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului 
propriu de specialitate şi ale serviciilor sociale furnizate de Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş,  

În conformitate cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.2128/2016, 
avizul consultativ al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice nr.24302/2016 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş, 

Luând în considerate Hotărârile Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş nr.3/06.05.2015, nr.3/14.04.2016 şi 
nr.4/08.06.2016, 

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu completările şi modificările ulterioare 
precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale, 

În temeiul  dispoziţiilor art. 91 alin.(1), lit. ”d”, alin. (5) lit.”a”, pct.2 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 aprobă Structura organizatorică şi Statul de funcţii ale  Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, conform anexelor I şi II, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale  aparatului propriu 
de specialitate şi ale serviciilor/centrelor pentru copii/centrelor de îngrijire şi 
asistenţă/centrelor de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică din structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, conform Anexelor III.1 – 
III.24, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Art.3. (1) Se înfiinţează Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică CEUAŞU 
DE CÂMPIE, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 

(2) Dispoziţiile alin.(1) produc efecte juridice la data licenţierii serviciului social, după 
reorganizarea Centrelor rezidenţiale pentru copii cu deficienţe neuropsihiatrice din 
Ceuaşu de Câmpie, nr. 43 şi nr. 215. 

Art.4. (1) Se desfiinţează Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Glodeni (CITO 
Glodeni) prin preluarea în cadrul Centrului de Asistenţă şi Îngrijire Glodeni (CIA 
Glodeni). 

(2) Cu respectarea standardelor minime de calitate, capacitatea CIA Glodeni se reduce 
de la 105 la 100 locuri. 

Art.5. Se desfiinţează Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Iosif” 
– Călugăreni (CRRN Sf. Iosif - Călugăreni) prin preluarea în cadrul Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni (CRRN Călugăreni). 

Art.6. Se desfiinţează Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Ana” – 
Brîncoveneşti (CRRN Sf. Ana - Brîncoveneşti) prin preluarea în cadrul Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Brîncoveneşti (CRRN Brîncoveneşti). 

Art.7. Se desfiinţează Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Reghin - „Casa Speranţei 
Reghin” prin preluarea în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Reghin (CIA Rehin). 

Art.8. Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, serviciu public de interes 
judeţean cu personalitate juridică, se reorganizează ca serviciu public cu personalitate 
juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Mureş.  

Art.9. Cu data prezentei se abrogă orice alte dispoziţii contrare. 

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                             Contrasemnează     
Péter Ferenc                                                                                     SECRETAR
                                                                                             Paul Cosma
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Nr.24892/16.08.2016 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a Statului de funcţii 
şi  a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriu de 
specialitate şi al serviciilor sociale furnizate de către 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.114/2014, 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 al aparatului propriu de specialitate şi 
a serviciilor sociale furnizate. 

Iniţierea proiectului de hotărâre se datorează apariţiei unor modificări în structura 
organizatorică, statul de funcţii, a direcţiei, precum şi modificările intervenite în 
legislaţia specifică, conform Hotărârii Guvernului nr.867/2015, pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor – cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, astfel: 

Modificările, respectiv transformările ale unor posturi, sunt efectuate cu acordul 
Sindicatului Acord Târgu-Mureş, cu aprobarea Colegiului Director, avizul 
nr.2128/2016 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi avizul 
consultativ nr.24302/2016, al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice; conform nevoilor beneficiarilor, precum şi pentru buna 
funcţionare a serviciilor oferite de Direcţia Generală. 

1. Pentru desfăşurarea în condiţii optime atât a activităţilor zilnice de achiziţii 
publice, cât şi a activităţilor specifice investiţiilor publice, se propune 
transformarea Compartimentului investiţii, achiziţii publice, în serviciu cu 
denumirea de, Serviciul investiţii, achiziţii publice. 

Astfel, Serviciul investiţii, achiziţii publice, va avea în structură un număr de       
8 posturi, funcţii publice, din care 1 funcţie publică de conducere şi 7 funcţii 
publice de execuţie. 

2. Biroul Tehnic şi Administrarea Patrimoniului se va transforma în Serviciu 
Tehnic şi Administrarea Patrimoniului şi va avea în structură un număr de                   
10 posturi, de natură contractuală. 

3. Datorită creşterii în mod considerabil a volumului de activitate în domeniul 
adopţiei, se propune transformarea Compartimentului Adopţii şi Postadopţii în 
Serviciul Adopţii şi Postadopţii. 
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Astfel, Serviciul Adopţii şi Postadopţii, va avea în structură un număr de                     
10 posturi, din care 1 funcţie publică de conducere şi 7 funcţii publice de execuţie 
şi 2 posturi de natură contractuală. 

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

A şi B. 

Aceste modificări/transformări de posturi sunt necesare, pentru a uniformiza 
structura de personal în cadrul Complexului de case de tip familial Reghin, 
Petelea, Serviciului de Coordonare şi administrare a caselor de tip familial şi 
Complexului de case de tip familial Sâncraiu de Mureş, Sântana de Mureş. 

Astfel, fiecare casă de tip familial va avea în structură un număr de 4 posturi, 
respectiv un cuplu parental (instructor educaţie/îngrijitor şi supraveghetor 
noapte) şi 2 instructori educaţie. 

Numărul total al funcţiilor publice va fi de 119, din care 14 funcţii publice de 
conducere şi 105 funcţii publice de execuţie. (avizate de către Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici, cu avizul nr.2128/2016). 

 În prezent în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Mureş, sunt un număr de 100 funcţii publice, din care 12 funcţii publice de 
conducere şi 88 funcţii publice de execuţie. 

5. Desfiinţarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Glodeni                 
(CITO Glodeni) şi cuprinderea în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Glodeni 
(CIA Glodeni), iar pentru respectarea standardelor minime de calitate,  
capacitatea centrului se va reduce de la 105 la 100 locuri. 

6. Desfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Reghin - „Casa Speranţei Reghin” 
şi cuprinderea în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Reghin (CIA Reghin). 

7. Desfiinţarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Ana – 
Brîncoveneşti (CRRN Sf. Ana - Brîncoveneşti) şi cuprinderea în cadrul Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Brîncoveneşti (CRRN Brîncoveneşti).  

8. Desfiinţarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Iosif – 
Călugăreni (CRRN Sf. Iosif - Călugăreni) şi cuprinderea în cadrul Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni (CRRN Călugăreni). 

9. Înfiinţarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică CEUAŞU DE 
CÂMPIE, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş. Funcţionarea acestui serviciu, va produce 
efecte după licenţierea serviciilor sociale, prin reorganizarea Centrelor 
rezidenţiale pentru copii cu deficienţe neuropsihiatrice din Ceuaşu de Câmpie,            
nr. 43 şi nr.215.  

Necesitatea înfiinţării unui nou serviciu de tip rezidenţial pentru persoane adulte 
cu deficienţe neuropsihiatrice, se datorează numărului mare de beneficiari de 
acest tip, din CRCDN nr.43 şi 215, precum şi din alte centre, care împlinesc 18 ani. 
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Capacitatea centrului va fi de 19 locuri, iar beneficiarii vor fi persoane adulte cu 
dizabilităţi psihice şi neuropsihice, bărbaţi, posesori de Certificat de încadrare în 
grad de handicap eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Mureş. 

Structura Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică CEUAŞU DE 
CÂMPIE, va cuprinde un număr de 29 posturi. 

10. Reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, serviciu 
public de interes judeţean, cu personalitate juridică, prin trecerea, în structura 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş.  

11. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.867/14.10.2015, s-au elaborat 
Regulamentele de Organizare şi Funcţionare a serviciilor/centrelor pentru copii, 
precum şi centrelor de îngrijire şi asistenţă/centrelor de recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică, aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş. 

11. Numărul total de posturi propuse pentru aprobare este de 2038, faţă de 
numărul total actual de posturi de 1692. 

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 al aparatului propriu de specialitate 
şi al serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş. 

 

 

 

     Director General, 

    Schmidt  Lorand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	hotararea 127
	hotararea 127 expunere

