
  

 
       

        ROMÂNIA                                                              Proiect                     
                       JUDEŢUL MUREŞ     
                   CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
                                                      
 
                           HOTĂRÂREA NR._____ 

din 31 ianuarie 2012 
 

privind modificarea anexei nr.5, componenţa consiliului consultativ din cadrul  

Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, aprobată prin  
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.97/24.06.2010  

 

 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Luând în considerare solicitarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de 
Jos nr.42/10.01.2012, de modificare a componenţei consiliului consultativ din cadrul 

acestei instituţii, 
 Văzând Expunerea de motive nr.1113 din 19.I.2012 a Serviciului Resurse Umane, 
privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.97/2010, 

 Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.539/09.06.2005 pentru aprobarea 
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, 

precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările ulterioare,  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei 
Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul art.91 alin.(1), lit. „a” precum şi ale art.97, alin.(1) din Legea 

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

 
hotărăşte: 

 

 Art. I. Anexa nr.5 - componenţa consiliului consultativ din cadrul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.97/24 iunie 
2010 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
Art. II. Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Resurse Umane din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu 

de Jos, care răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei. 
 
 

 
              PREŞEDINTE 

                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                   Lokodi Edita Emöke                           SECRETAR 
       
                                                                                  Aurelian-Paul Cosma                                                                               
EP/2.ex. 
 



  

            ROMÂNIA 
        JUDEŢUL MUREŞ 
     CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 1113 din 19.I. 2012 
         

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

modificarea anexei nr.5, componenţa consiliului consultativ din cadrul  
Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, aprobată prin  

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.97/24.06.2010  

 
 
 Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos a fost înfiinţat, prin 

reorganizare, ca serviciu public de interes judeţean, cu personalitate juridică, în 

subordinea Consiliului Judeţean Mureş şi în coordonarea metodologică a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, începând cu data de 1 iulie 

2010, prin preluarea de sub autoritatea Consiliului Local al comunei Ideciu. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.97/24.06.2010 au fost aprobate: 

Regulamentul de organizare şi funcţionare,  organigrama şi statul de funcţii, inclusiv 

componenţa nominală a consiliului consultativ din cadrul acestei instituţii – anexa 5. 

Hotărârii Guvernului nr.539/09.06.2005 stabileşte cadrul legal cu privire la 

Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, 

precum şi a Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului 

nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările ulterioare.  

În conformitate cu prevederile art.5 din actul normativ mai sus amintit în cadrul 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos s-a aprobat, prin anexa 5 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.97/24.06.2010, componenţa consiliului 

consultativ compus din reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai partenerilor sociali. 

 Cu adresa nr.42/10.01.2012, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu solicită 

modificarea componenţei nominale a Consiliului consultativ din cadrul acestei instituţii 

în sensul înlocuirii domnului Kiss Iosif – nominalizat ca reprezentant al beneficiarilor 

din cămin, care s-a externat, cu domnul Vultur Florea, care a fost împuternicit de 

către asistaţi să-i reprezinte în cadrul Consiliului consultativ. 

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

hotărâre privind modificarea anexei nr.5, componenţa consiliului consultativ din 

cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.97/24.06.2010. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 

Lokodi Edita Emöke 
         
EP/2.ex. 
 
 



  

 

Anexa   
 
 

 
 

Tabel nominal cuprinzând  membrii Consiliului Consultativ din cadrul 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 
 
 

 
 
  

Nume şi prenume Funcţia 

Tanţoş Florentina Inspector, Consiliul Judeţean Mureş 

Tamas Maria Referent, DGASPC Mureş 

Kiss Ioan Eugen Reprezentant al beneficiarilor din Căminul pentru 

persoane Vârstnice Ideciu de Jos 

Vultur Florea Reprezentant al beneficiarilor din Căminul pentru 

persoane Vârstnice Ideciu de Jos 

Sfâriac Ioan Consilier local, comuna Ideciu de Jos 

Gherman Dimitrie Reprezentant al Asociaţiei Filantropia Ortodoxă 
Alba Iulia – Filiala Reghin 

Székely Anamária Fundaţia Creştină „Diaconia” -  Filiala Reghin 

 
 


