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HOTĂRÂREA NR. 167 
din 27 octombrie 2016 

privind actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.19.895/20.10.2016 a Direcţiei Juridice şi Administraţie 
Publică, adresa nr.23.460/17.10.2016 a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.58/16.12.2004 
privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului şi aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art.104 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.4 şi art.5 
alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de 
funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. „d”, precum şi al art.97 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

hotărăşte: 
 

Art.1. Comisia pentru Protecţia Copilului Mureş, constituită prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.128/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează şi 
va avea următoarea componenţă: 

Preşedinte:        - Cosma Aurelian Paul – secretar al judeţului Mureş; 
Vicepreşedinte:   - Schmidt Loránd – director general DGASPC Mureş; 
Membri:               - Marcoci Emilia - medic primar pediatrie, Direcţia de Sănătate 
Publică a Judeţului Mureş; 
                       - Illés Ildikó – inspector şcolar general adjunct, Inspectoratul  
Judeţean Mureş Şcolar; 
                        - Pîncă Gabriela – comisar de poliţie, Inspectoratul Judeţean  de  
Poliţie Mureş; 
                        - Răduţ Viorel Cristian – director executiv, Agenţia Judeţeană pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş ; 
                        - Şincan Gheorghe – reprezentant al Asociaţiei  „Filantropia  Ortodoxă 
Alba Iulia”. 

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri, orice dispoziţie contrară privitoare la 
componenţa Comisiei cuprinsă în actele administrative anterior adoptate îşi încetează 
aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Mureş, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş şi persoanelor 
nominalizate la art.1 care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 
VICEPREŞEDINTE                            Contrasemnează 
Alexandru Cîmpeanu                            SECRETAR 
                                      Paul Cosma
                                 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei pentru 

protecţia Copilului Mureş 

    
 

În conformitate cu prevederile art.104 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

Hotărârii Guvernului nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a 

comisiei pentru protecţia copilului, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.58 

din 16 decembrie 2004 s-a aprobat componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Mureş, care a fost modificată şi completată ulterior prin Hotărârile Consiliului 

Judeţean Mureş nr.134/2005, 123/2006, 91/2007, 97/2007, 119/2007, 51/2008, 

128/2008, 146/2008, 32/2009, 80/2009, 167/2009, 51/2010, 136/2010, 58/2011, 

93/2012 şi 115/2014. 

Prin adresa nr. 23.460/17.10.2016, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

Mureş ne aduce la cunoştinţă că persoana desemnată să facă parte din Comisia pentru 

Protecţia Copilului Mureş este domnul Răduţ Viorel Cristian, director executiv al 

Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş. 

Faţă de cele prezentate şi luând în considerare emiterea unui număr mare de acte 

administrative de modificare a hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.128/2008, 

propunem Consiliului Judeţean Mureş actualizarea componenţei Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Mureş, conform proiectului de hotărâre anexat. 

 

Ca ăspuns la adresa dvs. na’[fProgramuRO10-CORAI,desemnansare a acestuia, care  

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

                                DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:consilier Carmen Orăşan                   

Verificat: şef serviciu Delia Belean 
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