HOTĂRÂREA NR. 135
din 31 august 2017
privind constituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.17904/24.08.2017 a Direcţiei
Administraţie Publică, precum şi avizul comisiilor de specialitate,

Juridice

şi

Luând în considerare adresele nr. 20.518/17.08.2017 a Agenţiei Judeţene pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş, nr.7485/18.08.2017 a Direcţiei de Sănătate Publică a
Judeţului Mureş, nr.7331/22.08.2017 a Inspectoratului Școlar Județean Mureș,
nr.468RHE/18.08.2017 a Fundaţiei Creştine Rhema, nr.81/16.08.2017 a Fundației
Talentum, nr.160/22.08.2017 a Fundației Buckner și nr.266/21.08.2017 a
Organizației Salvați Copiii, Filiala Mureș,
Având în vedere prevederile art.3 şi art.5 alin.(1) lit.„b” şi „c” din Hotărârea
Guvernului nr.502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia
copilului, în raport de prevederile art.115 alin.(2) din Legea nr.272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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 constituie Comisia pentru Protecţia Copilului Mureş în următoarea
componenţă:
Preşedinte: - Cosma Aurelian Paul – secretar al judeţului Mureş;
Vicepreşedinte: - Stekbauer Andrea Melinda – director general DGASPC
Mureş;
Membri: - dr. Marcoci Emilia - medic primar pediatru, Direcţia de Sănătate Publică a
Judeţului Mureş;
- Illés Ildikó – inspector școlar general adjunct,
Judeţean Mureş;

Inspectoratul Şcolar

- Răduţ Viorel Cristian – director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Mureş;
- Moldovan Dacian – reprezentant al organismului privat acreditat, propus de
secretarul judeţului;
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- Schenk Alina - reprezentant al organismului privat acreditat, propus de
secretarul judeţului;
Supleanţi: - dr. Bancoş Cornel – medic primar pediatru, Direcţia de Sănătate Publică
a Judeţului Mureş;
- Turcu Simona – inspector școlar de specialitate, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Mureş;
- Baricz Semina – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş;
- Kacsó Erika – reprezentant al organismului privat acreditat, propus de
secretarul judeţului;
- Ungur Ibolya, reprezentant al organismului privat acreditat, propus de
secretarul judeţului.
Art.2. Comisia constituită conform art.1, exercită atribuţiile prevăzute în HGR
nr.502/2017 şi se organizează şi funcţionează în condiţiile de reglementare ale
acesteia.
Art.3. Începând cu data prezentei, orice dispoziţie contrară privitoare la
componenţa, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş
cuprinsă în actele administrative anterior adoptate îşi încetează aplicabilitatea.
Art.4. 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
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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Nr. 17.904/24.08.2017
Dosar VI B/6

Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului
Mureş
Comisia pentru protecţia copilului este organul de specialitate, fără personalitate
juridică, al consiliului judeţean, cu activitate decizională în materia protecţiei şi
promovării drepturilor copilului, care respectă, promovează şi garantează drepturile
copilului în toate activităţile pe care le întreprinde.
Urmare a modificărilor legislative intervenite în materia protecţiei şi promovării
drepturilor copilului, instituite prin Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HGR
nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru
protecţia copilului a fost abrogată prin HGR nr.502/2017 privind organizarea şi
funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, în vigoare începând cu 25 iulie 2017.
Astfel, noua reglementare legală privitor la organizarea şi funcţionarea Comisiei
pentru protecţia copilului, instituie o nouă componenţă a acesteia, stabilind totodată
atribuţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare.
În sensul mai sus arătat, noua componenţă a Comisiei este alcătuită din:
- preşedinte – secretarul judeţului;
- vicepreşedinte – directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Mureş, care poate delega atribuţiile ce îi revin directorului
general adjunct care coordonează activitatea de protecţie a drepturilor copilului;
- un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având cel
puţin gradul de medic specialist în una dintre următoarele specialităţi medicale
sau asimilate: neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică sau orice altă
specializare pediatrică, desemnat de Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană
Mureş– membru;
- un psiholog sau un psihopedagog desemnat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş
– membru;
- un reprezentant desemnat de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Mureş, de preferinţă un asistent social – membru;
- doi reprezentanţi ai organismelor private acreditate, propuşi de secretarul
judeţului – membri.
Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei trebuie să aibă desemnat un membru
supleant. Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii
acestuia în situaţii temeinic motivate.
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Astfel, a fost solicitată desemnarea membrilor şi supleanţilor lor, tuturor instituţiilor
publice şi organismelor private acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul
protecţiei şi promovării drepturilor copilului.
Prin adresa nr.20518/17.08.2017, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Mureş l-a desemnat pe domnul Răduţ Viorel Cristian, membru şi pe doamna Baricz
Semina, supleant în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş.
Prin adresa nr.7485/18.08.2017, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş a
desemnat-o pe doamna dr. Emilia Marcoci, medic primar pediatru, membru şi pe
domnul dr. Cornel Bancoş, medic primar pediatru, supleant.
Prin adresa nr.7331/22.08.2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a desemnat-o pe
doamna Illés Ildikó, inspector școlar general adjunct, membru şi pe d-na Turcu
Simona, inspector școlar de specialitate, supleant.
Prin adresele nr.468RHE/18.08.2017, 81/16.08.2017, 160/22.08.2017, 266/21.08.2017
organismele private acreditate au desemnat pentru nominalizare următoarele
persoane:
-

Fundaţia Creştină Rhema pe d-na Ungur Ibolya;
Fundația Talentum pe d-na Kacsó Erika;
Fundația Buckner pe dl. Moldovan Dacian;
Organizația Salvați Copiii, Filiala Mureș pe d-na Alina Schenk.

În considerarea prevederilor HGR nr. 502/2017 şi a persoanelor desemnate de către
organismele private acreditate, secretarul judeţului propune spre nominalizare
reprezentanţii acestora şi supleanţii lor, după cum urmează:
- dl. Moldovan Dacian - membru titular și d-na Kacsó Erika - membru supleant;
- d-na Schenk Alina - membru titular și d-na Ungur Ibolya - membru supleant.
Menţionăm faptul că reprezentarea organismelor private acreditate va fi asigurată prin
rotaţia reprezentanţilor acestora pentru o perioadă de 5 ani.
Faţă de cele prezentate, propunem Consiliului Judeţean Mureş constituirea Comisiei
pentru Protecţia Copilului Mureş, conform proiectului de hotărâre anexat.

SECRETAR
Paul Cosma

Întocmit: consilier Carmen Orăşan
Verificat: şef serviciu Delia Belean
Verificat: director executiv Genica Nemeş
2 ex.
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