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Nr. 27071/23.10.2019        

 Proiect 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din 31 octombrie 2019 

pentru încheierea unui act adițional la Convenția de colaborare 
nr.3233/30/23.02.2012 anexă la Hotărârea Consiliului Județean Mureş 
nr.160/2011 privind aprobarea convenției de colaborare dintre Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic 
Județean Mureș, în vederea înființării și funcționării serviciului rezidențial de 

îngrijire și asistență medico-socială ”Speranța” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Referatul de aprobare nr.40982/15.10.2019 a Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică și Cancelarie, 

raportul Serviciului Juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate,   

Luând în considerare adresa Spitalului Clinic Județean Mureș  nr.13.914/03.10.2019, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. „d”, alin.(5) lit.”b” și ”c”, coroborate cu  

art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă încheierea unui act adițional la Convenția de colaborare 

nr.3233/30/23.02.2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş și Spitalului Clinic Județean Mureș, care răspund de aducerea 

ei la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                      Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc          SECRETAR GENERAL 

                                Paul Cosma 



                                                                                                                                                                                         
 

Nr.40982/15.10.2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a Proiectului de hotărâre pentru încheierea unui act adițional la Convenția 
de colaborare nr.3233/30/23.02.2012 anexă la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.160/2011 privind aprobarea convenției de colaborare 
dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș şi 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş, în vederea înființării și funcționării 
serviciului rezidențial de îngrijire și asistență medico-socială ”Speranța” 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.160/2011 s-a aprobat convenția de colaborare 

dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic 

Județean Mureș, în vederea înființării și funcționării serviciului rezidențial de îngrijire și 

asistență medico-socială ”Speranța”. 

Prin adresa nr.13.914/03.10.2019, Spitalul Clinic Județean Mureș solicită acordul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș cu privire la mutarea, în cursul lunii 

octombrie 2019 a beneficiarilor din cadrul Serviciului rezidențial de îngrijire și asistență 

medico-socială ”Speranța”, în clădirea din Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 38, clădire în 

care funcționează Secția Clinică Pediatrie. 

Totodată, Centrele rezidențiale pentru copii cu deficiențe neuropsihiatrice din Târgu-Mureș și 

Ceuașu de Câmpie, în cadrul cărora funcționează Serviciul rezidențial de îngrijire și asistență 

medico-socială ”Speranța” s-au reorganizat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.104/2018, schimbându-și denumirea în Serviciul social pentru copii cu dizabilități, 

împrejurare care conduce o dată în plus la necesitatea încheierii unui act adițional la  

Convenția de colaborare nr.3233/30/23.02.2012 aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.160/2011. 

Ținând cont de necesitatea și utilitatea Serviciului rezidențial de îngrijire și asistență medico-

socială ”Speranța”, precum și de faptul că, atât Spitalul Clinic Județean Mureș, cât și Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș sunt de acord cu continuarea 

colaborării în noua locație, considerăm necesară încheierea unui act adițional la Convenția de 

colaborare nr.3233/30/23.02.2012 anexă la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.60/2011, 

conform proiectului de hotărâre analizat. 

 

PREȘEDINTE  
Péter Ferenc 
 

DIRECTOR GENERAL 
Miklea Hajnal Katalin 

 



    1/2 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru încheierea unui act adițional la Convenția de 

colaborare nr.3233/30/23.02.2012 anexă la Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.160/2011 privind aprobarea convenției de colaborare dintre Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic 

Județean Mureș, în vederea înființării și funcționării serviciului rezidențial de 

îngrijire și asistență medico-socială ”Speranța”     

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.160/2011 a fost aprobată convenția de 

colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și 

Spitalul Clinic Județean Mureș, în vederea înființării și funcționării serviciului 

rezidențial de îngrijire și asistență medico-socială ”Speranța”. 

Prin adresa nr.13914/03.10.2019 Spitalul Clinic Județean Mureș solicită acordul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș cu privire la 

mutarea, în cursul lunii octombrie 2019, a beneficiarilor din cadrul Serviciului 

rezidențial de îngrijire și asistență medico-socială ”Speranța”, în clădirea din Târgu 

Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 38, clădire în care funcționează Secția Clinică Pediatrie. 

Totodată, Centrele rezidențiale pentru copii cu deficiențe neuropsihiatrice din Târgu 

Mureș și Ceuașu de Câmpie, în cadrul cărora funcționează Serviciul rezidențial de 

îngrijire și asistență medico-socială ”Speranța” s-au reorganizat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.104/2018, schimbându-și denumirea în Serviciul social 

pentru copii cu dizabilități, împrejurare care conduce o dată în plus la necesitatea 

încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare nr.3233/30/23.02.2012 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.160/2011. 

Utilitatea Serviciului rezidenţial de îngrijire şi asistenţă medico-socială „Speranţa”, a 

fost şi este demonstrată cel puţin din următoarele considerente: 

   - copiii, născuţi majoritatea prematur, au o imunitate deficitară, iar frecvenţa 

îmbolnăvirilor este extrem de ridicată, cu evoluție rapidă care poate pune în pericol 

viaţa copilului dacă intervenţia de specialitate nu este promptă; 

   - hipotrofia staturo-ponderală a copiilor şi tarele neurologice severe pe care le 

prezintă, impun să fie supravegheaţi într-o unitate medicală, cu personal calificat 

pentru acordarea de îngrijiri medicale de calitate; 

   - DGASPC Mureş nu poate interveni din punct de vedere medical, nefiind o instituţie 

medicală, dotată cu aparatură specifică și personalul medical calificat care să poată 

acorda asistență medicală în timp util;  

 

Nr. 27.196/23.10.2019 

Dosar VI D/1 
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   - copiii pentru care a fost înlocuită măsura plasamentului de la Serviciul rezidenţial 

de îngrijire şi asistenţă medico-socială „Speranţa”, la Centrul Rezidenţial pentru Copii 

cu Deficienţe Neuropsihiatrice din Tg. Mureş, str. Trebely, nr. 3, au necesitat internări 

frecvente la Spitalul Clinic Judeţean Mureş – Secţia Pediatrie şi ATI copii. 

Față de argumentele mai sus arătate și ținând cont de faptul că, atât Spitalul Clinic 

Județean Mureș, cât și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Mureș sunt de acord cu continuarea colaborării, în noua locație indicată, supunem spre 

aprobare Proiectul de hotărâre pentru încheierea unui act adițional la Convenția de 

colaborare nr.3233/30/23.02.2012, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.160/2011. 

 

 

 

ȘEF SERVICIU 

DELIA BELEAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:consilier Carmen Orăşan  

2ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru încheierea unui act adițional la Convenția de 

colaborare nr. 3233/30/23.02.2012 anexă la Hotărârea Consiliului Județean 

Mureş nr. 160/2011 privind aprobarea convenției de colaborare dintre Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic 

Județean Mureș, în vederea înființării și funcționării serviciului rezidențial de 

îngrijire și asistență medico-socială ”Speranța” 

 
 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

Referatul de aprobare nr. 40982/15.10.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș şi Raportul de specialitate nr. 27196/23.10.2019 al Serviciului 

Administrație Publică și Cancelarie, 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr. 115/26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare 

incidente, în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de 

competenţă incidente activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de 

tehnică legislativă, sens în care am întocmit prezentul raport, prin care precizăm 

următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art. 173 alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. 

„b”, respectiv art. 182 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 160/2011 a fost aprobată convenția de 

colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și 

Spitalul Clinic Județean Mureș, în vederea înființării și funcționării serviciului rezidențial 

de îngrijire și asistență medico-socială ”Speranța”. 

Prin adresa nr. 13914/03.10.2019 Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat acordul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș cu privire la 

mutarea, în cursul lunii octombrie 2019, a beneficiarilor din cadrul Serviciului 

rezidențial de îngrijire și asistență medico-socială ”Speranța”, în clădirea din Târgu 

Mureș, str. Gh. Marinescu nr. 38, clădire în care funcționează Secția Clinică Pediatrie. 

     

                  Nr. 27405/24.10.2019 

                  Dosar nr. VI/D/1 
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Totodată, Centrele rezidențiale pentru copii cu deficiențe neuropsihiatrice din Târgu 

Mureș și Ceuașu de Câmpie, în cadrul cărora funcționează Serviciul rezidențial de 

îngrijire și asistență medico-socială ”Speranța” s-au reorganizat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 104/2018, schimbându-și denumirea în Serviciul social 

pentru copii cu dizabilități, împrejurare care conduce o dată în plus la necesitatea 

încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare nr. 3233/30/23.02.2012 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.160/2011. 

În ceea ce privește normele de competență aplicabile, Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, reglementează la 173 alin. (1) lit. „d” atribuțiile consiliului județean privind 

gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, iar potrivit alin. (5) lit. „b” și „c” 

din același text legal, consiliul județean asigură, potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean 

privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a 

persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, 

precum și cele privind sănătatea. 

Menționăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor legale la care am 

făcut mai sus referire, apreciem că proiectul de hotărâre pentru încheierea unui act 

adițional la Convenția de colaborare nr. 3233/30/23.02.2012 anexă la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureş nr. 160/2011 privind aprobarea convenției de colaborare 

dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul 

Clinic Județean Mureș, în vederea înființării și funcționării serviciului rezidențial de 

îngrijire și asistență medico-socială ”Speranța”, îndeplinește condițiile legale pentru a 

fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de 

către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din OUG 

nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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