
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.97 

din 29 iunie 2017 

privind prelungirea exercitării temporare 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.13.402 din 22.06.2017, 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.3/16.01.2017 privind exercitarea temporară a 

funcţiei de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Conform  prevederilor art.92, alin.(3) din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi avizului Agenţiei Naţionale 

a Funcţionarilor Publici nr.34768/2017, 

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 temeiul art.91, alin.(1) lit. a) şi 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. Perioada de exercitare cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de 

director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, de 

către doamna Stekbauer Andrea Melinda, se prelungeşte cu 3 luni. 

Art.2. 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.13.402 din 22.06.2017 

Dosar : VI D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind prelungirea exercitării temporare 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. 

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.3/16.01.2017 funcţia publică vacantă de 

director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş este 

exercitată cu caracter temporar, începând cu data de 16.01.2017, de doamna Stekbauer 

Andrea Melinda. 

Cu adresa nr.7202/06.04.2017, Consiliul Judeţean Mureş a solicitat Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici avizul de organizare a procedurii de recrutare în scopul ocupării 

funcţiei publice de conducere vacante mai sus menţionată, însă Ordinul Preşedintelui ANFP 

privind organizarea procedurii de recrutare nu ne-a parvenit până la acest moment. 

Având în vedere faptul că, numirea temporară va expira la data de 16.07.2017, cu adresa 

nr.12470/10.06.2017 s-a solicitat avizul de prelungire cu 3 luni a perioadei de exercitare 

temporară a funcţiei de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş de către doamna Stekbauer Andrea Melinda.   

Prelungirea perioadei de exercitare temporară este reglementată prin dispoziţiile art.92, 

alin.(3) din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „ În mod excepţional, perioada 

prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită cu maximum 3 luni, cu avizul Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, dacă autoritatea sau instituţia publică a organizat concurs de 

recrutare sau promovare şi funcţia publică nu a fost ocupată, în condiţiile legii.” 

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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