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HOTĂRÂREA NR. 18 
din 26 ianuarie 2017 

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.1207/19.01.2017 a Direcţiei Juridice şi Administraţie 

Publică, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.195 din 21 

decembrie 2016 privind încetarea raportului de serviciu a domnului Schmidt Loránd, 

director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş, a Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.3 din 16 ianuarie 2017 privind 

numirea doamnei Stekbauer Andrea Melinda în funcţia publică de conducere de 

director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş, pe durată determinată, până la ocuparea postului prin concurs,  

Având în vedere prevederile art.115 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.(1) 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. Se modifică componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş, conform 

anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.167 din 

27 octombrie 2016 privind actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Mureş se modifică în mod corespunzător. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş şi persoanelor nominalizate la art.1, care răspund de 

aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                              Contrasemnează 

Péter Ferenc                      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 modificarea componenţei Comisiei pentru 

protecţia Copilului Mureş 

    
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, 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 actualizată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.167 din 27.10.2016. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.195 din 21 decembrie 2016 a încetat 

raportul de serviciu al domnului Schmidt Loránd, director general la Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, iar prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.3 din 16 ianuarie 2017, 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. 

Potrivit prevederilor actelor normative în domeniu, directorul general al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, respectiv doamna Stekbauer 

Andrea Melinda, îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al comisiei. 

Faţă de cele prezentate propunem Consiliului Judeţean Mureş modificarea 

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 

                                               SECRETAR 

Paul Cosma 
 

 

 

 

 

Întocmit:consilier Carmen Orăşan  

Verificat: şef serviciu Delia Belean                  

Verificat: director executiv Genica Nemeş 

2ex. 
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