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HOTĂRÂREA NR.63 
din 30 mai 2019 

privind aprobarea reorganizării unor centre din structura Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi actualizarea Organigramei,  Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia  

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 11526/24.05.2019 a Președintelui Consiliului Judeţean 
Mureş, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.12382/24.05.2019, raportul 
Serviciului juridic nr.12397/24.05.2019, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Deciziei Preşedintelui Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități nr. 877/2018 
privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru 
persoanele adulte cu handicap;  

- Hotărârii Guvernului nr.1019/2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către 
agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a 
personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu 
handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, 
precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale 
pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru modificarea Statutului propriu de 
organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială; 

Ţinând cont de Hotărârea Colegiului Director nr.10/2018, Avizul nr.11417/2019 al 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Avizul consultativ nr.2/2019 al Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale,  

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. a) coroborate cu cele ale alin.(2) lit. c) și art.91 
alin.(1), lit. d), coroborate cu cele ale 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 reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, prin 
menținerea tipului de servicii sociale, ca centru cu personalitate juridică, având o 
capacitate de 43 de locuri, conform Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului 
de organizare și funcționare, cuprinse în anexa 1. 

Art.2. Se aprobă reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 
Reghin în Centrul de Abilitare și Reabilitare Reghin, având personalitate juridică, cu o 
capacitate de 50 de locuri, conform Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului 
de organizare și funcționare, cuprinse în anexa 2. 

Art.3.(1) Se aprobă reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 
Ceuașu de Câmpie nr.43 în Centrul de Abilitare și Reabilitare Ceuaşu de Câmpie nr.43, 
fără personalitate juridică, cu o capacitate de 9 locuri. 

http://192.168.2.34/oficiale/afis.php?f=191877
http://192.168.2.34/oficiale/afis.php?f=208099
http://192.168.2.34/oficiale/afis.php?f=198686
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(2) Se aprobă reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 
Ceuașu de Câmpie nr.215 în Centrul de Abilitare și Reabilitare Ceuaşu de Câmpie nr.215, 
fără personalitate juridică, cu o capacitate de 10 locuri. 

(3) Se aprobă reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 
Ceuaşu de Câmpie nr.185 în Centrul de Abilitare și Reabilitare Ceuaşu de Câmpie nr.185, 
fără personalitate juridică, cu o capacitate de 10 locuri. 

(4) Se aprobă reorganizarea Centrelor de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
Ceuaşu de Câmpie în structură administrativă cu denumirea de Unitatea de Management 
Ceuaşu de Câmpie, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean 
Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, 
având în componenţa sa Centrul de Abilitare și Reabilitare Ceuașu de Câmpie nr.43, 
Centrul de Abilitare și Reabilitare Ceuașu de Câmpie nr.185 și Centrul de Abilitare și 
Reabilitare Ceuașu de Câmpie nr.215, conform Organigramei, Statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare cuprinse în anexa 3. 

Art.4.(1) Se aprobă reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Căpușu de Câmpie 
prin menținerea tipului de servicii sociale, ca centru fără personalitate juridică, având o 
capacitate de 31 de locuri. 

(2) Se aprobă reorganizarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Căpușu de 
Câmpie în Centrul de Abilitare și Reabilitare Căpușu de Câmpie, ca centru fără 
personalitate juridică, având o capacitate de 20 de locuri. 

(3) Se aprobă reorganizarea Locuinţei Protejate Căpuşu de Câmpie în Locuinţa Maxim 
Protejată Căpuşu de Câmpie, ca centru fără personalitate juridică, cu o capacitate de 10 
locuri. 

(4) Se aprobă reorganizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap 
Căpuşu de Câmpie în  structură administrativă cu denumirea de Unitatea de Management 
Căpuşu de Câmpie, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean 
Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, 
având în componența sa Centrul de Îngrijire și Asistență Căpușu de Câmpie, Centrul de 
Abilitare și Reabilitare Căpușu de Câmpie și Locuința Maxim Protejată Căpușu de Câmpie, 
conform Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare cuprinse în anexa 4. 

Art.5. Se aprobă conţinutul actualizat, incluzând modificările aduse prin prezenta 
hotărâre, al Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și 
Organigramei aparatului propriu și ale serviciilor sociale reorganizate, la Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, conform anexelor 5, 6 şi 7. 

Art.6. Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția   
Copilului Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

p.PREŞEDINTE                                                                                         Contrasemnează                                                               

Alexandru Cîmpeanu                                                                                         SECRETAR                                                    

VICEPREȘEDINTE                                                                                             Paul Cosma 

  

                 



 

 

 

Nr. 11526/24.05.2019 

Dosar II.22 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea reorganizării unor centre din structura Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi actualizarea Organigramei,  Statului de 

funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acesteia 

 

Iniţierea proiectului de hotărâre se datorează unor modificări intervenite în legislație, 

respectiv :  

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 

 Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități nr. 877/2018 

privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru 

persoanele adulte cu handicap; 

 H.G. nr.1019/2018 - privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile 

judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a 

personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu 

handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 

respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, 

precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile 

sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru modificarea Statutului 

propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială. 

În consecință, se supun aprobării următoarele: 

1. Reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, prin menținerea tipului de 

servicii sociale, ca centru cu personalitate juridică, având o capacitate de 43 de locuri, 

conform Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare 

cuprinse în anexa 1; 

2. Reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin în Centrul de 

Abilitare și Reabilitare Reghin, având personalitate juridică, cu o capacitate de 50 de 

locuri, conform Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare cuprinse în anexa 2; 

3. Reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuașu de Câmpie 

nr.43 în Centrul de Abilitare și Reabilitare Ceuaşu de Cîmpie nr.43, fără personalitate 

juridică, cu o capacitate de 9 locuri; 

4. Reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuașu de Câmpie 

nr.215 în Centrul de Abilitare și Reabilitare Ceuaşu de Cîmpie nr.215, fără personalitate 

juridică, cu o capacitate de 10 locuri; 

 

http://192.168.2.34/oficiale/afis.php?f=191877
http://192.168.2.34/oficiale/afis.php?f=208099
http://192.168.2.34/oficiale/afis.php?f=198686
http://192.168.2.34/oficiale/afis.php?f=198686


 

5. Reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuaşu de Câmpie 

nr.185 în Centrul de Abilitare și Reabilitare Ceuaşu de Cîmpie nr.185, fără personalitate 

juridică, cu o capacitate de 10 locuri; 

6. Reorganizarea Centrelor de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuaşu de Câmpie în 

structură administrativă cu denumirea de Unitatea de Management Ceuaşu de Cîmpie, cu 

personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, având în componenţa 

sa Centrul de Abilitare și Reabilitare Ceuașu de Cîmpie nr.43, Centrul de Abilitare și 

Reabilitare Ceuașu de Cîmpie nr.185 si Centrul de Abilitare și Reabilitare Ceuașu de Cîmpie 

nr.215, conform Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare cuprinse în anexa 3; 

7. Reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Căpușu de Câmpie prin menținerea 

tipului de servicii sociale, ca centru fără personalitate juridică, având o capacitate de 31 

de locuri; 

8. Reorganizarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Căpușu de Câmpie în 

Centrul de Abilitare și Reabilitare Căpușu de Câmpie, ca centru fără personalitate 

juridică, având o capacitate de 20 de locuri; 

9. Reorganizarea Locuinţei Protejate Căpuşu de Câmpie în Locuinţa Maxim Protejată Căpuşu 

de Câmpie, ca centru fără personalitate juridică, cu o capacitate de 10 locuri. 

10. Reorganizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Căpuşu de 

Câmpie în  structură administrativă cu denumirea de Unitatea de Management Căpuşu de 

Câmpie, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Mureș și în 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, având în 

componența sa Centrul de Îngrijire și Asistență Căpușu de Câmpie, Centrul de Abilitare și 

Reabilitare Căpușu de Câmpie și Locuința Maxim Protejată Căpușu de Câmpie, conform 

Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare cuprinse 

în anexa 4; 

11. Modificarea Statului de Funcții și a Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Mureș, în urma preluării a 4 posturi vacante (funcții publice) din 

cadrul aparatului propriu de specialitate, de către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială 

Mureș (AJPIS); 

12. Aprobarea conţinutului actualizat, incluzând modificările aduse prin prezenta hotărâre, 

al Regulamentului de Organizare și Funcționare, Statului de Funcții, Organigramei, precum 

și ale serviciilor sociale reorganizate, conform anexelor 5, 6 şi 7. 

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

aprobarea reorganizării unor centre din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş şi actualizarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare al acesteia.  

 

    PREŞEDINTE                                                                         DIRECTOR GENERAL 

    Peter Ferenc                                                                                       MIKLEA Hajnal Katalin 

 

 



 

 

 

 

 

Nr. 12382/24.05.2019 

Dosar II.22 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării unor centre din structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi actualizarea 

Organigramei,  Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

acesteia  

 

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost 

modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2018. Modificările aduse de actul 

normativ anterior amintit au ca scop asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la o serie 

de opţiuni în cadrul comunităţii, inclusiv la asistenţa personală necesară pentru a sprijini 

viaţa independentă şi integrarea în comunitate. 

De asemenea, ţinând cont de situaţia centrelor de tip vechi de dimensiuni mari, cu aspect de 

unitate medicală şi localizate departe de viaţa comunităţii, actul normativ își propune 

urgentarea procesului de tranziţie de la sistemul instituţionalizat la servicii integrate în 

comunitate. 

Astfel, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2018 s-au modificat reglementările 

art.51 din Legea nr.448/2006 cu privire la modul de acordare a serviciilor sociale și tipurile de 

centre rezidențiale. Între aceste modificări evidențiem prevederile art.51, alin.(4) din Legea 

nr.448/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „Capacitatea centrelor 

rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap nu poate fi mai mare de 50 de locuri”. 

Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr.1019/2018 a fost aprobată Procedura de preluare de 

către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială a personalului cu atribuţii în 

efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale 

de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene.  

Conform actului normativ anterior menționat personalul cu atribuţii în efectuarea plăţilor 

prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap din cadrul direcţiilor generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului judeţene, este preluat şi se consideră transferat în interesul 

serviciului în cadrul agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene. 

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale mai sus enunțate, prin proiectul de hotărâre, 

sunt stabilite unele măsuri de organizare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș, astfel: 

     a)   reorganizarea unor centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap; 

b) actualizarea organigramei, statului de funcții de funcții și a regulamentului de 

organizare și funcționare ale aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Mureș; 

c) actualizarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și 

funcționare pentru centrele rezidențiale reorganizate, în concordanță cu noile  

reglementări legale și modificările aduse prin reorganizarea prevăzută la pct. a). 

 



 

 

 

 

 

Menționăm că, în aplicarea prevederilor art.4 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 ulterioare, a fost 

obținut avizul consultativ al Ministerului Muncii nr.12500/19.03.2019, comunicat cu adresa 

nr.635/DPSS/19.03.2019. 

De asemenea, structura funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a fost avizată de Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici, sub nr.11417/2019. 

Mai precizăm că, numărul maxim de posturi pe care este fundamentată propunerea de 

structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor 

Copilului este de 2035 față de 2038, aprobat prin Anexa 6 la Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019 și 

stabilirea unor măsuri bugetare. 

Luând în considerare cele de mai sus, precum și expunerea de motive nr.11526/24.05.2019 

privind aprobarea reorganizării unor centre din structura Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi actualizarea Organigramei,  Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acesteia, apreciem că, sunt întrunite 

condiţiile legale pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.  

  

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU                                                                                                                      

Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Șef serviciu Elena Popa/2ex. 



    1/3 

 

  

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării unor centre din 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și 

actualizarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare 

și Funcționare al acesteia 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

expunerea de motive nr.9122/06.05.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș și 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 verificarea legislației primare și secundare incidente, în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente 

activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art.51 din Legea nr.448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de 

Urgență nr.69/2018, ale Hotărârii Guvernului nr.1019/2018 privind aprobarea 

Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, 

respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor 

prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de 

suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele 

cu handicap, precum şi pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi 

funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.151/2012, art.4 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, respectiv art.91 

alin.(1) lit.„a” coroborate cu cele ale alin.(2) lit.„c” și art.91 alin.(1), lit.„d”, 

coroborate cu cele ale alin.5 lit.„a” pct.2 din Legea administraţiei publice locale 

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

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2018 s-au modificat dispozițiile art.51 

din Legea nr.448/2006 cu privire la modul de acordare a serviciilor sociale și tipurile 

de centre rezidențiale. Potrivit alin.(4) al acestui text de lege „Capacitatea centrelor 

Nr. 12397/24.05.2019 

Dosar. VI/D/1  
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rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap nu poate fi mai mare de 50 de 

locuri”. 

În acest sens, și în considerarea art.II alin.(1) din OG nr.69/2018, Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a întreprins demersurile necesare 

reorganizării centrelor rezidențiale ținând cont de nevoile individuale ale 

beneficiarilor, corelate cu standardele specifice de calitate în vigoare.  

Astfel prin Hotărârea nr.10/20.12.2018 a Colegiului Director al DGASPC Mureș s-au 

avizat favorabil propunerile de reorganizare a centrelor destinate persoanelor adulte 

cu handicap din structura/subordinea DGASPC Mureș cu o capacitate mai mică sau 

egală de 50 locuri. 

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor referitoare la reorganizarea centrelor 

rezidențiale s-au stabilit și unele măsuri de organizare a Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, respectiv: 

a) actualizarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și 

funcționare ale aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș; 

b) actualizarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și 

funcționare pentru centrele rezidențiale reorganizate, în concordanță cu noile  

reglementări legale și modificările aduse prin reorganizare. 

În considerarea prevederilor art.4 din Hotărârea Guvernului nr.797/2017, prin avizul 

consultativ nr.2/19.03.2019, Ministerul Muncii și Justiției Sociale a avizat favorabil 

structura organizatorică și numărul de personal aferente Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. 

De asemenea, structura funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a fost avizată de Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici, sub nr.11417/2019. 

Numărul maxim de posturi pe care este fundamentată propunerea de structură 

organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor 

Copilului este de 2035 de posturi, față de 2038 de posturi aprobate prin Anexa 6 la 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general 

al județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare. 

De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr.1019/2018 a fost aprobată Procedura de 

preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială a personalului cu 

atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de 

la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene.  

Potrivit art.1 din Anexa 1 la actul normativ mai sus indicat, personalul cu atribuţii în 

efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap din cadrul 

direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, este preluat 

şi se consideră transferat în interesul serviciului în cadrul agenţiilor pentru plăţi şi 

inspecţie socială judeţene. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm 

că potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.„a” din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, 
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consiliul județean are atribuţii privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de interes judeţean, iar potrivit alin. (2) lit. „c”, acesta are competența de a aproba 

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

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.  

De asemenea, potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.„d”, consiliul județean are 

atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine, iar potrivit alin.(5) 

lit.„a” pct.2, acesta are competența de a asigura serviciile sociale pentru protecția 

copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor 

persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.  

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Ținând seama de constatările de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea reorganizării unor centre din structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Mureș și actualizarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia, îndeplinește condițiile legale 

pentru a fi supus spre dezbatere şi adoptare în plenul Consiliului Județean Mureș. 
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