
 

 

 

 

                                                                                                      

 

HOTĂRÂREA NR. 147 

din 29 septembrie 2016 

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în  

Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Tîrgu Mureş 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.17.785 din 

22.09.2016, la proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Tîrgu Mureş, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Văzând adresa Palatului Copiilor Tîrgu Mureş nr.1363/01.09.2016, prin care se solicită 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie 

al acestei instituţii, 

În conformitate cu prevederile art.15, alin.(3) din Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5567/7.10.2011, cu modificările şi completările 

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.1. D-na Magyarossy Andrea Csilla, se nominalizează ca reprezentant al Consiliului 

Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Tîrgu Mureş. 

Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.163/20.12.2011 privind nominalizarea 

reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Palatului 

Copiilor Tîrgu Mureş se abrogă.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Palatului Copiilor Tîrgu Mureş, Serviciului Resurse 

Uman, doamnei Hulpus Monica Delia şi funcţionarului public desemnat la art.1 din 

prezenta hotărâre, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc                                            Contrasemnează 

                                                                                                      SECRETAR 

          Paul Cosma 

 

 

 

  

http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot163_2011.htm#exp


 

 

Nr.17.785/22.09.2016 

Dosar VI D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de 

Administraţie al Palatului Copiilor Tîrgu Mureş 

 

Palatele şi cluburile copiilor sunt unităţi de învăţământ de stat specializate în activităţi 

extraşcolare, în cadrul cărora se desfăşoară acţiuni instructiv-educative specifice, prin 

care se aprofundează şi se diversifică cunoştinţe, se formează, se dezvoltă şi se exersează 

competenţe potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor şi se valorifică timpul liber al copiilor prin 

implicarea lor în proiecte educative. 

Conducerea palatelor şi cluburilor copiilor, ca unităţi de învăţământ specializate în 

educaţie non-formală, este asigurată în conformitate cu prevederile Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, consiliul de administraţie fiind organ de conducere. În exercitarea 

atribuţiilor ce îi revin, consiliul de administraţie şi directorii colaborează cu consiliul 

profesoral, cu comitetul de părinţi/asociaţiile de părinţi şi cu autorităţile administraţiei 

locale. 

Conform prevederilor art.15, alin.(3) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 

palatelor şi cluburilor copiilor, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr.5567/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

" Consiliul de administraţie al palatului copiilor este format din 13 membri, după cum 

urmează: 6 cadre didactice din totalul de cadre didactice titulare ale unităţii de 

învăţământ cu personalitate juridică şi structuri, inclusiv directorul, 1 reprezentant al 

inspectoratului şcolar judeţean - responsabil cu coordonarea activităţii educative 

extraşcolare, 2 reprezentanţi ai administraţiei publice locale, 3 reprezentanţi ai părinţilor 

şi 1 reprezentant al partenerilor educaţionali." 

Pentru aplicarea prevederilor legale mai sus amintite, cu adresa nr.1363/01.09.2016, 

Palatul Copiilor Tîrgu Mureş a solicitat desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Judeţean Mureş în Consiliul de administraţie al acestei instituţii. 

Precizăm că, Consiliul Judeţean Mureş a nominalizat, prin Hotărârea nr.163/20.12.2011, un 

reprezentant în consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Tîrgu Mureş, însă raportul de 

serviciu al doamnei Hulpuş Monica Delia, nominalizată prin actul administrativ mai sus 

amintit, care ocupa la acea dată funcţia publică de consilier juridic în aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş a încetat la data de 09.06.2016, fapt pentru 

care, este necesară nominalizarea unui nou reprezentant al autorităţii publice judeţene în 

cadrul acestui organism de conducere.  

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

hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de 

Administraţie al Palatului Copiilor Târgu Mureş. 

 PREŞEDINTE 

                                    Péter Ferenc 
Întocmit: 

Şef serviciu: Elena Popa/2.ex. 
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