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 HOTĂRÂREA  NR.____  
 din 29 noiembrie 2012 

 
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului  

Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 
 
 

 
Consiliul Judeţean Mureş,  

 Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.21243 din 22.XI.2012 

cu privire la stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

 Cu respectarea prevederilor art.25 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară 

a personalului plătit din fonduri publice,  

 În temeiul art.91 alin.(1), lit.”a” precum şi ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 

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

  
hotărăşte:  

 
 Art.1. (1) Cu data prezentei, doamna Radiana Sorina Eremia se numeşte pentru 

exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de director al Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Ideciu de Jos, pe o perioadă de 6 luni. 

  (2) Perioada prevăzută la alin.(1) poate fi prelungită prin dispoziţie a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, cu maximum 6 luni. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează doamna Radiana 

Sorina Eremia. 

 

 

 

 

     PREŞEDINTE               
              AVIZAT PENTRU LEGALITATE             

    Ciprian Dobre                                            
          SECRETAR 
                                                                                Aurelian-Paul Cosma   

 
                 

 

 

 

 



 

  ROMÂNIA 

      JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 
 SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr. 21243/22.XI.2012 
 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 
 
 

 
 Contractul individual de muncă al doamnei Laura-Mona Pop, titularului postului de 

director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, instituţie publică de asistenţă 

socială ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, este suspendat pe 

perioada concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.150 din 24 noiembrie 2011 doamna 

Radiana-Sorina Eremia a fost numită în vederea exercitării cu caracter temporar a funcţiei 

de conducere de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, pentru o 

perioadă de 6 luni, începând cu data de 1 decembrie 2011. 

 Potrivit prevederilor art.25 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de 

conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care 

îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu 

a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an 

calendaristic, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.  

 Întrucât titularul postului urmează să se întoarcă din concediul pentru îngrijirea 

copilului în cursul anului 2013, iar o procedură de concurs durează aproximativ 50 de zile 

calendaristice, considerăm că soluţia optimă la acest moment este ca, cu respectarea 

perioadei de exercitare temporară a funcţiei de conducere de 6 luni/an calendaristic, 

doamna Radiana Sorina Eremia să fie numită pentru exercitarea funcţiei de director al 

instituţiei pentru perioada 01.12.2012 – 31.05.2013, această perioadă putând fi prelungită, 

până la reîntoarcerea titularului, dar nu mai mult de 6 luni, prin dispoziţie a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Mureş. 

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

hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Ideciu de Jos. 

 

 
PREŞEDINTE, 

Ciprian Dobre 

Întocmit: 
Radu D.Teodora 
Verificat: şef serviciu: 

E.Popa/1.ex. 


