
 

 

 

 

                                                                                                       

 

HOTĂRÂREA NR. 185 

din 23 noiembrie 2017 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.147/29.09.2016 

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de 

Administraţie al Palatului Copiilor Tîrgu Mureş 

  

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Luând în considerare comunicarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare 

Proiecte nr.23050/30.10.2017, 

Având în vedere expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.22851/15.11.2017, 

la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.147/29.09.2016 privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în 

Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Tîrgu Mureş, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate,  

În conformitate cu prevederile art.15, alin.(3) din Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr.5567/7.10.2011, cu modificările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. Hotărârea Consiliulului Judeţean Mureş nr.147/29.09.2016 privind nominalizarea 

reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Palatului 

Copiilor Tîrgu Mureş se completează, după cum urmează: 

  După art.1 se introduce art.1^1, cu următorul conţinut: „Pe perioada suspendării 

raportului de serviciu al funcţionarului public nominalizat la art.1, acesta va fi înlocuit de 

doamna Kádár Katalin funcţionar public în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş“.  

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică: Palatului Copiilor Tîrgu Mureş, Serviciului Resurse 

Umane, Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte şi funcţionarului 

public desemnat la art.1^1 din prezenta hotărâre, care răspunde de aducerea ei la 

îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc                                                      Contrasemnează 

                                                                                                            SECRETAR

                                            Paul Cosma 

http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot163_2011.htm#exp


 

 

Nr. 22851/15.11.2017 

Dosar VI D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.147/29.09.2016 privind 

nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de 

Administraţie al Palatului Copiilor Tîrgu Mureş 

 

 

Conducerea palatelor şi cluburilor copiilor, ca unităţi de învăţământ specializate în 

educaţie non-formală, este asigurată în conformitate cu prevederile Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, consiliul de administraţie fiind organ de conducere.  

Conform prevederilor art.15, alin.(3) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 

palatelor şi cluburilor copiilor, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr.5567/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, cu modificările ulterioare, 

consiliul de administraţie al palatului copiilor este format din 13 membri, între care şi 2 

reprezentanţi ai administraţiei publice locale. 

Având în vedere dispoziţiile legale mai sus enunţate, prin Hotărârea Consiliul Judeţean 

Mureş nr.147/29.09.2017, doamna Magyarossy Andrea-Csilla a fost nominalizată în calitate 

de reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Palatului 

Copiilor Tîrgu Mureş. 

Întrucât raportul de serviciu al susnumitei este suspendat de drept pe perioada concediului 

maternal, începând cu data de 16.10.2017, este necesară nominalizarea unui reprezentant 

al autorităţii publice judeţene care să înlocuiască funcţionarul public nominalizat prin 

actul administrativ anterior amintit, pe perioada suspendării raportului de serviciu. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere şi aprobare proiectului de 

hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.147/29.09.2016 

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de 

Administraţie al Palatului Copiilor Târgu Mureş. 

  

 

 

PREŞEDINTE 

                                    Péter Ferenc 

 

 

 

 

 
Întocmit: 

Şef serviciu: Elena Popa/2.ex. 
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