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HOTĂRÂREA NR. 104 
din 30 august 2018 

privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriu şi al serviciilor sociale 

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

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.35079/20.08.2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, 

raportul Serviciului Juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere Hotărârea nr.3/22.03.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, Avizul nr.27413 conexat cu nr.21928/2018 

al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Avizul consultativ nr.24/14.06.2018 al 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Avizele nr.7128/SAA/20.07.2018, 

nr.7129/SAA/20.07.2018 și nr.7130/SAA/20.07.2018 ale Autorității Naționale pentru 

Persoanele cu Dizabilități, 

În considerarea dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 

797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 91 alin (1), lit.a) și d), coroborate cu cele ale alin.(2) lit. c) și 

alin.(5) lit.a), pct.2, precum şi cele ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă modificarea structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriu şi al serviciilor sociale 

furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, 

conform anexelor I, II şi 1-24. 

Art.2. Se aprobă schimbarea destinației imobilului situat în Sâncraiu de Mureș, str. 

Răsăritului nr.94, din „Casa de Tip familial nr.7” în cadrul Complexului de case de tip 

familial Sâncraiu de Mureș, Sântana de Mureș, în sediu cu birouri pentru specialiștii 

serviciului și pentru activitățile cu copiii aflați în plasament în cele 11 case familiale. 

Art.3. Se aprobă desființarea serviciului social Centru Rezidențial pentru Copii cu 

Deficiențe Neuropsihiatrice Ceuașu de Câmpie nr.185 din cadrul structurii Centrele de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Tîrgu Mureş, Ceuașu de Câmpie. 

Art.4. Se aprobă înființarea serviciului social Centrul de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică Ceuașu de Câmpie nr.185, în cadrul structurii Centrele de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuașu de Câmpie, alături de Centrul de Recuperare și  
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Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuașu de Câmpie, nr.43 și Centrul de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuașu de Câmpie nr.215. 

Art. 5. Se aprobă reorganizarea serviciului Centre rezidențiale pentru copii cu deficiențe 

neuropsihiatrice Tîrgu Mureș, Ceuașu de Câmpie în Serviciul social pentru copii cu 

dizabilități, cu următoarele componente:  

 Centrele rezidențiale pentru copii cu deficiențe neuropsihiatrice Tîrgu Mureș, 

Ceuașu de Câmpie; 

 Echipa mobilă de recuperare pentru copilul cu dizabilități. 

Art.6. Se aprobă componenţa Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş, conform anexei III. 

Art.7. Anexele I, II, 1-24 şi III fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. Orice dispoziţii contrare prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 

 
      PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează                                                               

                                Péter Ferenc                                                                                                    SECRETAR 
                                                                                                                   Paul Cosma 
   

  

            



 
 
 

Nr.35079/20.08.2018 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriu şi al serviciilor sociale 
furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 
 

Iniţierea proiectului de hotărâre se datorează apariţiei unor modificări intervenite în legislația 
specifică, respectiv H.G. nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, H.G. 
nr.548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi 
statutul asistentului personal profesionist, precum și modificări în structura organizatorică, statul de 
funcţii, a direcţiei şi prin reorganizarea unor servicii sociale, astfel: 
1. Înființarea Direcției de Asistență Socială pentru Persoane Adulte, precum și a unui Compartiment 

de informatică,  

2.Reorganizarea/Desființarea/Modificarea denumirii și atribuțiilor unor servicii din cadrul aparatului 

prorpriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş; 

3.Înființarea a unui număr de 39 de posturi de asistent personal profesionist, care va fi subordonat 

Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

4. Desființarea Centrului Rezidențial Pentru Copii cu Deficiențe Neuropsihiatrice Ceuașu de Câmpie 

nr.185 și înființarea în același imobil a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuașu 

de Câmpie nr. 185, în cadrul serviciului social Centrele de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 

Ceuașu de Câmpie, alături de Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuașu de Câmpie 

nr.43 și Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuașu de Câmpie nr.215. 

5. Schimbarea destinației imobilului din Sâncraiu de Mureș, str. Răsăritului nr.94 - Casa de Tip familial 

nr.7 din cadrul Complexului de case de tip familial Sâncraiu de Mureș, Sântana de Mureș, în sensul 

evidențierii ca și sediu cu birouri pentru specialiștii serviciului și pentru activitățile cu copiii aflați în 

plasament în cele 11 case familiale, în paralel cu amenajarea spațiului de carantină în fiecare casă 

familială pentru situațiile de boli care necesită izolarea copilului de grupul de copii, 

6. Reorganizarea serviciului Centre rezidențiale pentru copii cu deficiențe neuropsihiatrice Tg.Mureș, 

Ceuașu de Câmpie prin preluarea atribuțiilor Echipei mobile de recuperare pentru copilul cu 

dizabilități de la Serviciul de evaluare complexă a copilului; 

7.Reducerea numărului de locuri și posturi în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență LUNCA 

MUREȘULUI și a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică CĂLUGĂRENI; 

8. Modificări/transformări/înființări de posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş; 

9. Modificări în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi al 
serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 
10. Conform prevederilor art. 14 din Anexa 1 – Regulamentul cadru - a Hotărârii Guvernului nr. 
797/2017 - pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 
publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, este necesar a se aproba 
componența Colegiului Director al D.G.A.S.P.C. Mureș, conform Anexei IIIla prezenta. 
 
Cu stimă, 
 
DIRECTOR GENERAL,                                                                      PREȘEDINTE 
MIKLEA Hajnal Katalin                                                                     PETER FERENC 
 
 

http://192.168.2.34/oficiale/afis.php?f=192342
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Nr. 18179 din 24.08.2018 

Dosar : II.22 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi  a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriu şi al serviciilor 

sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş 

 

 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede la art.91, alin.(2), lit.”c”, competenţa consiliului 

judeţean de aprobare a regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului 

judeţean, organigramei, statului de funcţii, regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes 

judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean. 

În conformitate cu prevederile art.23 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.66/2017, directorul general al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, supune spre aprobare Consiliului 

Judeţean Mureş, modificarea structurii organizatorice, a Statului de funcţii, a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi a 

serviciilor sociale furnizate. 

Cu adresa nr.34350/09.08.2018, directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş a solicitat aprobarea unor modificări în structura 

organizatorică a instituției, după cum urmează: 

1. Modificarea, respectiv transformarea unor posturi, cu acordul Sindicatului Acord 

Târgu Mureș, cu aprobarea Colegiului Director, avizul nr.27413 conexat cu 

nr.21928/2018 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și cu Avizul 

consultativ nr.24/14.06.2018 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale; conform 

nevoilor beneficiarilor, precum și pentru buna funcționare a serviciilor oferite de 

Direcția Generală. 

2. Pentru desfășurarea în condiții optime atât a activităților zilnice, cât și a 

activităților specifice la nivelul serviciilor sociale furnizate de către Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, se propune înființarea 

Direcției de Asistență Socială pentru Persoane Adulte, care va cuprinde în structură 

și un post vacant (funcție publică de conducere) de director general adjunct; 

3. Datorită creșterii în mod considerabil a volumului de activitate în domeniul 

informatic, se propune înființarea unui Compartiment de informatică, care va avea 
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2 (două) posturi de natură contractuală și va fi în subordinea Serviciului Tehnic și 

Administrarea Patrimoniului; 

4. Modificarea denumirii și atribuțiilor Serviciului Monitorizare Servicii Sociale, 

Strategii, Calitatea Serviciilor Sociale Și Relații cu Publicul în Serviciul Monitorizare 

servicii sociale, Strategii, Proiecte, Calitatea Serviciilor Sociale, Control Intern și 

Relații cu Publicul; 

5. Desființarea Compartimentului programe, proiecte și cuprinderea în cadrul 

Serviciul Monitorizare servicii sociale, Strategii, Proiecte, Calitatea Serviciilor 

Sociale, Control Intern și Relații cu Publicul; 

6. Modificarea denumirii Serviciului de Evidență, Plată și Prestații Sociale, în 

Serviciului de Evidență, Plată și Beneficii de Asistență Socială; 

7. Reorganizarea serviciului și modificarea denumirii Serviciului Pentru Prevenirea 

Marginalizării Sociale în Serviciul de Sprijin Pentru Victimele Violenței în Familie, 

Persoane Vârstnice și Persoane Adulte Aflate în Nevoi; 

8. Înființarea a unui număr de 39 de posturi de asistent personal profesionist, care va 

fi subordonat Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

9. Desființarea Centrului Rezidențial Pentru Copii cu Deficiențe Neuropsihiatrice 

Ceuașu de Câmpie nr.185 și înființarea în același imobil al Centrului de Recuperare 

și Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuașu de Câmpie nr. 185,  în cadrul serviciului 

social Centrele de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuașu de Câmpie, 

alături de Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuașu de Câmpie 

nr.43 și Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuașu de Câmpie 

nr.215. Capacitatea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuașu 

de Câmpie nr. 185 va fi de 10 locuri, a Centrului de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică Ceuașu de Câmpie nr.43 va fi de 9 locuri și a Centrului de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuașu de Câmpie nr.215 va fi de 10 

locuri. Necesitatea înființării unui nou serviciu de tip rezidențial pentru persoane 

adulte cu deficiențe neuropsihiatrice, se datorează numărului mare de beneficiari 

de acest tip din cadrul Centrului Rezidențial Pentru Copii cu Deficiențe 

Neuropsihiatrice nr.185, precum și din alte centre care împlinesc vârsta de 18 ani. 

În acest sens s-au obținut avizele de înființare și funcționare 

nr.7128/SAA/20.07.2018, nr.7129/SAA/20.07.2018 și nr.7130/SAA/20.07.2018 ale 

Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități. 

10. Schimbarea destinației imobilului din Sâncraiu de Mureș, str. Răsăritului nr.94 - 

Casa de Tip familial nr.7 din cadrul Complexului de case de tip familial Sâncraiu de 

Mureș, Sântana de Mureș, în sensul evidențierii ca și sediu cu birouri pentru 

specialiștii serviciului și pentru activitățile cu copiii aflați în plasament în cele 11 

case familiale, în paralel cu amenajarea spațiului de carantină în fiecare casă 

familială pentru situațiile de boli care necesită izolarea copilului de grupul de 

copii, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.21/2004 pentru aprobarea 

standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip 

rezidențial – Standardul nr.12 “Starea de sănătate a copiilor și prevenirea 

îmbolnăvirilor”; 
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11. Reorganizarea serviciului Centre rezidențiale pentru copii cu deficiențe 

neuropsihiatrice Tg.Mureș, Ceuașu de Câmpie prin preluarea atribuțiilor Echipei 

mobile de recuperare pentru copilul cu dizabilități de la Serviciul de evaluare 

complexă a copilului. Astfel se înființează  Serviciul social pentru copii cu 

dizabilități cu două tipuri de servicii: Centrele rezidențiale pentru copii cu 

deficiențe neuropsihiatrice Tg.Mureș, Ceuașu de Câmpie și Echipa mobilă de 

recuperare pentru copilul cu dizabilități. 

12. Transformarea posturilor de supraveghetor noapte în îngrijitor din cadrul 

Complexului de case de tip familial Reghin, Petelea, în vederea eficientizării 

activității și a programului de lucru în cadrul caselor de tip familial, pentru a se 

putea asigura munca în sistem de tură, ex.12/24, pe perioada concediilor de 

odihnă, boală, libere, situații neprevăzute. 

13. Cu respectarea standardelor minime de calitate, capacitatea Centrului de Îngrijire 

și Asistență (CIA) LUNCA MUREȘULUI, se reduce de la 100 la 80 de locuri, ca urmare 

și numărul de posturi se reduce de la 100 la 80 de posturi; 

14. Cu respectarea standardelor minime de calitate, capacitatea Centrului de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) CĂLUGĂRENI, se reduce de la 

260 la 250 de locuri, în consecință se va reduce numărul total de posturi aprobate 

de la 260 de posturi la 250 de posturi, renunțând la 10 posturi vacante de 

infirmier; 

15. În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, vor 

avea loc unele modificări/transformări/înființari de posturi vacante, conform 

anexelor A și B. 

16. Conform prevederilor art.14 din Regulamentul Cadru de organizare şi funcţionare 

al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, este necesar a se aproba componența Colegiului Director 

al DGASPC Mureș. 

Numărul total al funcțiilor publice va fi de 119, din care 15 funcții publice de conducere și 

104 de execuție. (avizate de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, cu avizul 

nr.20527/30.05.2018). 

În prezent în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, 

sunt un număr de 119 funcții publice, din care 14 de conducere și 105 de execuție. 

Numărul total de posturi este de 2038. 

Totodată, se vor modifica şi completa Regulamentele de Organizare şi Funcţionare a 

serviciilor/centrelor pentru copii, precum şi centrelor de îngrijire şi asistenţă/centrelor 

de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, aflate în structura Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, precum şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al aparatului propriu al DGASPC Mureş. 

Iniţierea proiectului de hotărâre se datorează apariţiei unor modificări intervenite în 

legislația specifică, respectiv Hotărârea Guvernului nr.797/2017, pentru aprobarea 
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regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 

socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare, precum și 

Hotărârea Guvernului nr.548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, 

procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist. 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare expunerea de motive 

nr._____/_______2018 privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a Statului de 

funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriu de 

specialitate şi al serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Mureş, apreciem că, sunt întrunite condiţiile legale pentru supunerea 

spre aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

 

 

 

ŞEF SERVICIU 

                  Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier, Lucian Petruța-Oroian 

2 ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a 

Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului 

propriu și al serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Mureș  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

expunerea de motive nr.35079/20.08.2018 şi raportul de specialitate al Serviciului 

Resurse Umane,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, 

am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele: 

Potrivit prevederilor art.23 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, aprobat prin Hotărârea CJM 

nr.66/2017, directorul general al DGASPC Mureș, supune spre aprobare Consiliului 

Județean Mureș, modificarea structurii organizatorice, a Statului de funcții și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului propriu de specialitate și al 

serviciilor sociale furnizate. 

Din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre reiese că, inițierea proiectului de 

hotărâre se datorează apariției unor modificări intervenite în legislația specifică, 

respectiv HGR nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal, cu modificările ulterioare, HGR nr. 548/2017 privind aprobarea condițiilor de 

obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal 

profesionist, precum și a necesității operării unor modificări în structura organizatorică, 

statul de funcții a direcției și a reorganizării unor servicii sociale. 

În privința modificării structurii organizatorice și a statului de funcții, DGASPC a obținut 

avizele Ministerului Muncii și Justiției Sociale, ale Autorității Naționale pentru 

Persoanele cu Dizabilități și a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, fiind astfel 

respecte prevederile art.4 alin.(1) din HGR nr.797/2017, ale art.51 alin.(6) din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

Nr.18194/24.08.2018 

Dosar. VI/D/1  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art.107 

alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.  

În considerarea prevederilor art.12 coroborate cu cele ale art.14 din HGR nr.797/2017, 

prin actul administrativ analizat se propune și aprobarea componenței Colegiului 

director al DGASPC Mureș. Analizând această componență, prin raportare la textul legal 

mai sus indicat, considerăm că această propunere respectă dispozițiile legale incidente. 

Conform prevederilor art.91 alin.(2) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean 

are competenţa de a aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 

judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale 

aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes 

judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean.  

Potrivit prevederilor art.91 alin.(5) pct.2 din același act normativ, consiliul judeţean 

asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile sociale pentru 

protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a 

altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) din HGR nr.797/2017, 

structura organizatorică şi numărul de posturi aferente serviciilor publice de asistenţă 

socială se aprobă de consiliul judeţean, cu avizul consultativ al Ministerului Muncii şi 

Justiţiei Sociale şi cu respectarea criteriilor orientative de personal prevăzute în anexa 

la Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului. 

Precizăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.80-82, raportate la cele ale art.6 alin.(3) coroborat cu art.30 din Legea nr.24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 

modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor art.91 alin.(1) lit."a", 

lit.”d”, coroborate cu cele ale alin.(2) lit."c", alin.(5) lit.”a” pct.2 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, apreciem că proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării 

structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al aparatului propriu și al serviciilor sociale furnizate de către Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, poate fi supus dezbaterii şi 

aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 
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