
 

  
      ROMÂNIA                               PROIECT                       

JUDEŢUL MUREŞ 
                  CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

 

    HOTĂRÂREA NR. ____ 
 din 31 mai 2012 

 

 
privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, Statului de funcţii şi  Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare ale  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, 

în urma închiderii Centrului de Plasament ZAU DE CÂMPIE 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.10775 din 22.05.2012 a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş, Hotărârea Colegiului Director al nr.1/17.11.2011, adresa 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.9450/05.05.2012 cu privire la mutarea definitivă, cu 
repartizarea postului de consilier juridic I. asistent, ocupat de către doamna Ivan Anca, de la 
Serviciul juridic contencios la Compartimentul adopţii şi post adopţii, cu acordul scris al acesteia, 

nefiind necesar avizul ANFP în acest sens, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
În conformitate cu prevederile “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Mureş 

în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau 
aflate la nevoie, pentru anii 2012 – 2013”, aprobată prin Hotărârea nr. 55/2012 a Consiliului 
Judeţean Mureş, 

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1) lit. „a” şi alin.(2) lit. „b” şi respectiv ale art. 97 alin.(1) 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
hotărăşte: 

 

 
Art.1. Cu data de 28 iunie 2012 se închide Centrul de Plasament ZAU DE CÂMPIE. 
Art.2. În urma închiderii Centrului de Plasament Zau de Câmpie se modifică Organigrama, 

Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş, sens în care acestea vor avea conţinutul conform anexelor 
1,2,3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. De executarea prezentei răspunde Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Mureş. 

       
 
 

 PREŞEDINTE                           Avizat pentru legalitate  
                        SECRETAR 

       Lokodi Edita Emőke                            

                       Aurelian Paul Cosma 
            
 

      

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/expmot_hot050_2009.doc
pct%209%20anexa%201.xls
pct%209%20anexa%202.xls
pct%209%20anexa%203.doc


 CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 
 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECŢIA COPILULUI 

 
 

540081, Tg. Mureş, str. Trebely, nr. 7, Tel: 0265-213512, 0265-211699, Fax: 0265-211561, 
 E- mail. office@dgaspcmures.ro,  www.dgaspcmures.ro 

Nr. ________/__________2012 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea modificării structurii organizatorice,  
a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în urma închiderii Centrului de 
Plasament ZAU DE CÂMPIE  

 
Văzând “Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Mureş în domeniul protecţiei 

şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru 
anii 2012 – 2013”, aprobată prin Hotărârea nr. 55/2012 a Consiliului Judeţean Mureş, în cadrul 
căreia la obiectivul A3 pct.1.11 este cuprinsă acţiunea de desfiinţare a Centrului de plasament 
Zau de Câmpie şi cuprinderea copiilor în case de tip familial. 

Ca o consecinţă efectivă a acestei închideri, raportat la identificarea şi realizarea celor 
cuprinse în strategia sus menţionată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.31/29.02.2012, 
în subordinea Serviciului de coordonare şi administrare a caselor de tip familial din cadrul 
DGASPC Mureş, s-au înfiinţat două case de tip familial: în comuna Râciu (str. Şincai nr.24), 
respectiv Sângeorgiu de Pădure (str. Gării nr.22), având la bază Convenţia de colaborare din 
21.07.2010, încheiat între DGASPC Mureş şi Fundaţia Hope and Homes Children România din 
Baia Mare.   

Astfel, Serviciul de coordonare şi administrare a caselor de tip familial va asigura 
conducerea şi coordonarea unui număr de 14 case de tip familial din: Bălăuşeri, Câmpeniţa, 
Miercurea Nirajului –  3 case; Sărmaşu – 2 case; Şincai, Târnăveni – 3 case, Zau de Câmpie, 
Râciu şi Sângeorgiu de Pădure. 

În cadrul serviciilor nou create - Râciu şi Sângeorgiu de Pădure - se vor asigura servicii de 
protecţia copilului pentru 24 de beneficiari, cu vârste între 9-23 ani, ocrotiţi în prezent în cadrul 
Centrului de plasament Zau de Câmpie.  

În urma închiderii Centrului de Plasament Zau de Câmpie, din numărul total de                      
16 posturi/angajaţi, vor fi disponibilizaţi un număr de 15 angajaţi şi anume: 1 - şef centru,                 
6 - educatori, 2 - îngrijitori curăţenie, 1 - administrator, 2 - paznici, 2 - muncitori, 1 - şofer, iar 
psihologul din cadrul centrului îşi va desfăşura activitatea în cadrul DGASPC Mureş. 

* 
 Conform art.91 alin.(2) lit.”a” din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu prevederile art.107 alin.(2) lit.”a” din acelaşi act normativ, doamna Ivan 
Anca, având funcţia publică de execuţie de consilier juridic I. asistent la Serviciul juridic 
contencios, se va muta în cadrul Compartimentului adopţii, postadopţii, iar postul vacant de 
consilier juridic I. debutant de la Compartimentul adopţii, postadopţii se va muta în cadrul 
Serviciului juridic contencios. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş.  
 

     Director General, 
 

    Schmidt  Lorand 

mailto:office@dgaspcmures.ro
http://www.dgaspcmures.ro/

