
 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 184 

din 23 noiembrie 2017 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.66/27.04.2017 pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.127/25.08.2016 
privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentelor 
de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor 

sociale furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Luând în considerare solicitarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Glodeni 
nr.1608/05.10.2017, 

Văzând Expunerea de motive a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Mureş nr.44426/16.11.2017, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 
nr.66/27.04.2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 
nr.127/25.08.2016 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a 
Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale 
serviciilor sociale furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Mureş, precum și avizul comisiilor de specialitate,  

În temeiul art. 91 alin.(1), lit.”d”, alin.(5) lit.”a”, pct.2 şi al art.97 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.I. Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.66/27.04.2017 pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.127/25.08.2016 privind 
aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentelor de Organizare şi 
Funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor sociale furnizate de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, se modifică şi va avea 
următorul conţinut: 
„Se reorganizează Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Glodeni (CIA Glodeni) în Centrele de 
Îngrijire şi Asistenţă Glodeni, cu 2 (două) servicii sociale şi anume: Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Glodeni nr.369, cu 70 de beneficiari şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Glodeni 
nr.210 A, cu 30 de beneficiari.” 

Art.II. Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 66/27.04.2017 sunt şi 
rămân în vigoare. 

Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica: Serviciului Resurse Umane din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc                                                                                     Contrasemnează                                                                                                                           

                 SECRETAR

                                                                                                       Paul Cosma 
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Nr.44426/16.11.2017 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.66/27.04.2017 pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.127/25.08.2016 

privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentelor de 
Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor sociale 

furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 
 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 127/25.08.2016 au fost aprobate: Structura 

organizatorică, Statul de funcţii şi Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale aparatului 

propriu de specialitate şi ale serviciilor sociale furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş. Această hotărâre a fost modificată ulterior prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 66/27.04.2017. 

Din eroare, în cuprinsul art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.66/27.04.2017 s-a 

utilizat denumirea de Centrul de Asistenţă şi Îngrijire Glodeni, în loc de Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă Glodeni – denumirea corectă. 

Sub nr. 39312/06.10.2017, conducerea centrului, prin adresa nr. 1608/05.10.2017, a solicitat 

DGASPC Mureş efectuarea demersurilor de corectare a acestei erori. Modificarea condiţionează  

inclusiv parcurgerea paşilor necesari pentru obţinerea licenţei de funcţionare a serviciului 

social.  

Astfel, în cuprinsul art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 66/27.04.2017, pentru 

modificarea şi completarea HCJM nr.127/25.08.2016 privind aprobarea Structurii 

organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale 

aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor sociale furnizate de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, sintagma „Centrul de Asistenţă şi Îngrijire 

Glodeni” se va înlocui cu „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Glodeni”.  

Precizăm că denumirea utilizată pentru acest serviciu în anexele la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 66/27.04.2017, cu modificările şi completările ulterioare, este cea corectă. 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.66/27.04.2017 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.127/25.08.2016 privind aprobarea 

Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare 

ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor sociale furnizate de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş.  

 

 

PREŞEDINTE                                                                                                DIRECTOR GENERAL  

Péter Ferenc                                      Miklea Hajnal Katalin 
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