
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.3 

din 16 ianuarie 2017 

privind exercitarea temporară a funcţiei de director general la 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.812 din 13.01.2017 privind 
exercitarea temporară a funcţiei de director executiv la Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.195/21.12.2016 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Schmidt Lorand, 
director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, 

Conform prevederilor art.92, alin.(1) şi (2) din Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi avizului 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.2195/2017, 

Având în vedere prevederile 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 modificările şi completările ulterioare, 

Cu respectarea prevederilor art.25 din Legea nr.284/2004 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art.43, alin.(1) coroborate cu cele ale art.98 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu prevederile art.55, alin.(1) şi (2) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.87/2012 

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. Cu data prezentei, doamna Stekbauer Andrea Melinda va exercita, cu caracter 
temporar, funcţia publică de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş, până la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult 
de 6 luni. 

Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, domnul Péter Ferenc să 
stabilească, prin dispoziţie, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, drepturile salariale 
de care va beneficia persoana nominalizată la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Mureş, Serviciul Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Mureş şi persoanei desemnate la art.1 din prezenta hotărâre, care răspunde de aducerea sa la 
îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                                  Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                                           SECRETAR                                 
                                                                                                     Paul Cosma 
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Nr. 812 din 13.01. 2017 

Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind exercitarea temporară a funcţiei de director general la  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

 

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. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.195/21.12.2016 s-a constatat încetarea raportului de 

serviciu al domnului Schmidt Lorand – director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

protecţia Copilului Mureş, începând cu data de 16.01.2017. 

Prin urmare, sub nr.301/06.01.2017 Consiliul Judeţean Mureş a solicitat Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici avizul pentru organizarea concursului de recrutare în scopul ocupării funcţiei 

publice de conducere de director general al Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia 

Copilului Mureş. 

Potrivit prevederilor art.92, alin.(1) şi (2) din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare „(1) Exercitarea cu caracter temporar 

a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante se realizează prin promovarea 

temporară a unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime în 

specialitatea studiilor pentru ocuparea funcţiei publice şi care nu are o sancţiune disciplinară 

aplicată, care nu a fost radiată” (…). 

 (2) Dacă funcţia publică este vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana 

care are competenţa numirii în funcţia publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an 

calendaristic, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.” 

În aplicarea dispoziţiilor legale anterior amintite prin adresa nr.302/06.01.2017 s-a solicitat avizul 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice 

de director general de către doamna Stekbauer Andrea Melinda – şef serviciu în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, acesta fiind eliberat de ANFP sub 

nr.2195/2017. 

Menţionăm că, susnumita îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime necesare pentru ocuparea 

acestei funcţii publice de conducere, aşa cum sunt reglementate prin Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1434/2004, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

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

exercitarea temporară a funcţiei de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş. 

                                                                                                              PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  

Întocmit: şef serviciu Elena Popa /2 ex. 
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