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HOTĂRÂREA NR.  
 din 30 mai 2013 

 

privind încetarea suspendării contractului individual de muncă al  
doamnei Laura-Mona Pop, director la Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 

 

  
 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Având în vedere expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.9.080 din 

22.V.2013 la proiectul de hotărâre privind încetarea suspendării contractului individual de 
muncă al doamnei Laura Mona Pop, directorul Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Ideciu de Jos, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

 În conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.283/2011 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010, pentru completarea art.11 din 
ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 

financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Având în vedere prevederile art.51, alin.(1), lit.”a” din Legea nr.53/2003 – Codul 

Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Luând în considerare solicitarea doamnei Pop Laura-Mona nr.6789/12.04.2013 

privind reluarea activităţii după concediul pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 

doi ani,  
În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 Art.1. Cu data de 30 mai 2013 încetează suspendarea contractului individual de 
muncă al doamnei Laura-Mona Pop director la Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu 
de Jos. 

 Art.2. Drepturile salariale de care va beneficia doamna Laura-Mona Pop se 
stabilesc la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare, în conformitate cu 
prevederile art.3 din Legea nr.283/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu 
de Jos, doamnei Laura-Mona Pop şi Serviciului Resurse Umane din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei. 
 
 

 
         PREŞEDINTE                                                      Avizat pentru legalitate 

         Ciprian Dobre                                                             SECRETAR  

                                                                                          Aurelian-Paul Cosma                                                                           

 
 
 

 



 
         
 

              ROMÂNIA 
         JUDEŢUL MUREŞ 

     CONSILIUL JUDEŢEAN 
SERVICIUL RESURSE UMANE  
     Nr.9.080 din 22.V.2013 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind încetarea suspendării contractului individual de muncă  

al doamnei Laura-Mona Pop, director la Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 

 
 

 Având în vedere prevederile art.51, alin.(1), lit.”a” din Legea nr.53/2003 – Codul 

Muncii, începând cu data de 1 decembrie 2011, contractul individual de muncă al 

doamnei Laura-Mona Pop, director la Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 

a fost suspendat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.150/24 noiembrie 2011, pe 

durata concediului maternal, respectiv a concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de 

până la doi ani. 

 Competenţa consiliului judeţean de a numi, sancţiona şi dispune suspendarea, 

modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în 

condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor publice ce funcţionează sub autoritatea sa 

este reglementată la art.91, alin.2 lit."e" din Legea nr.215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la categoria 

atribuţiilor privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice de interes judeţean. 

 Sub nr.6789/12.04.2013 doamna Pop Laura Mona, solicită încetarea suspendării 

contractului individual de muncă şi reluarea activităţii, începând cu data de 30 mai 2013. 

 Pe perioada suspendării contractului individual de muncă al doamnei Laura-Mona 

Pop, această funcţie de conducere a fost exercitată temporar de către doamna Radiana-

Sorina Eremia, conform prevederilor art.25 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice, până la data de 29 mai 2013.  

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

de hotărâre privind încetarea suspendării contractului individual de muncă al doamnei 

Laura-Mona Pop, director la Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 

. 

 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

Ciprian Dobre 

 

 

Întocmit: 
Şef serviciu: 
E.Popa/1.ex. 

 



 

 
 

 


