
 
 

 

       ROMÂNIA            
  JUDEŢUL MUREŞ                            PROIECT   

CONSILIUL JUDEŢEAN                                          
 
 

HOTĂRÂREA  NR.____  
din 29 noiembrie 2012 

 

pentru modificarea componenţei Consiliului Consultativ din cadrul  
Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 

 

 
Consiliul Judeţean Mureş,  

 Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.21244 din 22.XI.2012 

cu privire la modificarea componenţei Consiliului consultativ din cadrul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

 Luând în considerare solicitarea Căminului pentru persoane Vârstnice Ideciu de Jos 

nr.1768/12.10.2012, de modificare a componenţei nominale a Consiliului consultativ din 

cadrul acestei instituţii, 

 Cu respectarea prevederilor art.7, lit.”c” din regulamentul-cadrul de organizare şi 

funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.1007/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 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, 

 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. Cu data prezentei, componenţa nominală a Consiliului consultativ din cadrul 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, se modifică în sensul înlocuirii domnului 

Sfâriac Ioan cu domnul Petruţ Mihail, în calitate de reprezentant al Consiliului local al 

comunei Ideciu de Jos.  

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

Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos şi persoanele nominalizate la art.1 din 

prezenta hotărâre. 

 

 

     PREŞEDINTE               
              AVIZAT PENTRU LEGALITATE             

      Ciprian Dobre                                            
          SECRETAR 

                                                                                Aurelian-Paul Cosma   
 
   

 



 

  
         ROMÂNIA 

      JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 
 SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr. 21.244/22.XI.2012 
 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea componenţei Consiliului Consultativ  

din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 
 
 

 
 Conform prevederilor art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.97/24.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a 

organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, 

prin anexa 5 la hotărârea mai sus amintită a fost aprobată componenţa consiliului 

consultativ din cadrul acestei instituţii, în următoarea componenţă: 

 Tanţoş Florentina  - consilier, Consiliul Judeţean Mureş; 

 Tamas Maria   - referent, DGASPC Mureş; 

 Kiss Ioan Eugen - 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 -  reprezentant al Fundaţiei Creştine „Diaconia” – 

                                  Filiala Reghin. 

 

 Potrivit prevederilor art.7 lit.”c” din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare 

a instituţiilor de asistenţă socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr.1007/2005, 

Consiliul consultativ este alcătuit din 7 membri, unul fiind reprezentantul consiliului local în a 

cărui rază administrativ – teritorială funcţionează instituţia. 

 Întrucât mandatul domnului Sfâriac Ioan, consilier local în perioada 2008-2012  la 

Consiliul Local al Comunei Ideciu de Jos a încetat, prin adresa  nr.1769/12.10.2012, 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos propune înlocuirea acestuia cu domnul 

Petruţ Mihail,  în calitate de reprezentant al Consiliului local. 

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

hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului Consultativ din cadrul Căminului 

pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos. 

 
 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

Întocmit: 
Şef servicu: 
E.Popa/2.ex. 



 



 


