
 

PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.____ 

din 18 iunie 2015 

privind numirea directorului interimar al Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Ideciu de Jos 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.11.236 din 11.06.2015 privind 

numirea directorului interimar al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos,  

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.186/11.12.2014 privind 

stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului Căminului pentru persoane 

vârstnice Ideciu de Jos, 

În conformitate cu prevederile art.12, alin.(2) şi art.30 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederilor 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, 

Cu respectarea prevederilor Ordinului  Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

nr.246/2006, privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de 

îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru 

persoanele vârstnice, 

În temeiul art.91 alin.(2), lit. „e” 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, doamna Bârsan Mărioara se numeşte temporar în funcţia de director 

al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, până la încetarea suspendării 

contractului individual de muncă al doamnei Pop Laura Mona. 

 Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş - domnul Ciprian Dobre să 

stabilească, prin dispoziţie, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, drepturile salariale 

de care va beneficia persona nominalizată la art.1 din prezenta hotărâre 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea Căminului 

pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, Serviciul Resurse Umane din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Mureş şi persoana desemnată la art.1 din prezenta hotărâre. 

 

PREŞEDINTE                                                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

Ciprian Dobre                                                                                                   SECRETAR                                 

                                                                                                 Paul Cosma 
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Nr. 11.236 din 11.06.2015 

Dosar : VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind numirea directorului interimar al Căminului pentru Persoane  

Vârstnice Ideciu de Jos 

 

În categoria atribuţiilor privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice de interes judeţean, 

la art.91, alin.2 lit."e" din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, este stabilită 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 acestor instituţiilor. 

În aplicarea prevederilor art.3, lit.b) din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.186/11.12.2015, 

prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.326/19.12.2014 s-a constatat suspendarea 

de drept a contractului individual de muncă al doamnei Pop Laura-Mona – director al Căminului 

pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, pe durata concediului maternal, iar ulterior a fost aprobată 

suspendarea contractului individual de muncă pe durata concediului pentru îngrijire copil. 

Până la ocuparea prin concurs a funcţiei temporar vacante, în temeiul art.2 din HCJM nr.186/2014,  

această funcţie a fost exercitată cu caracter temporar, de către doamna Forfotă Maria, asistent 

social în cadrul acestei instituţii, începând cu data de 18.12.2015, pentru o perioada de maximum 6 

luni.  

În cursul lunii iunie s-a finalizat procedura de concurs pentru ocuparea acestei funcţii, doamna 

Bârsan Mărioara fiind declarată „admis”, potrivit rezultatelor finale consemnate în procesul verbal 

nr.11178/11.06.2015.  

Menţionăm că, susnumita îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime necesare pentru ocuparea 

acestei funcţii de conducere, aşa cum sunt reglementate la art.4 din anexa nr.2 - Regulamentul-

cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, aprobat prin Hotărârea 

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.  

De asemenea sunt îndeplinite condiţiile stabilite la pct.2.1. din STANDARDUL 2 – Personal de 

conducere, aprobat prin anexa 2 la Ordinul al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

nr.246/2006, „Conducătorul  (managerul) Centrului Rezidenţial trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: diplomă de licenţă în învăţământul superior de lungă durată, experienţă şi/sau pregătire 

managerială şi experienţă în domeniul protecţiei sociale; 

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

numirea directorului interimar al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos. 

                                                                                                              PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

Întocmit: şef serviciu  
Elena Popa /1 ex. 
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