
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. augusztus 31.-i 

135. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság létrehozására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság 17904/24.08.2017. sz. Indokolását, valamint a 

szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel a Maros Megyei Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökségnek a 20.518/17.08.2017. 

sz., a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóságnak a 7485/1808.2017. sz., a Maros Megyei 

Tanfelügyelőségnek a 7331/22.08.2017. sz., a Rhema Keresztény Alapítványnak a 

468RHE/18.08.2017. sz., a Talentum Alapítványnak a 81/16.08.2017. sz., a Buckner Alapítványnak 

a 160/22.08.2017. sz. és a Mentsétek meg a Gyermekeket Szervezet, Maros megyei Fiókjának a 

266/21.08.2017. sz. átiratokra, 

Figyelembe véve, a gyermekvédelmi bizottság szervezésére és működésére vonatkozó 502/2017. sz. 

Kormányhatározat 3. cikkely és 5. cikkely (1) bekezdés „b” és „c” betűjének a rendelkezéseit, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a gyermekek jogainak a védelmére és 

népszerűsítésére vonatkozó 272/2004. sz. Törvény 115. cikkely (2) bekezdésének a 

rendelkezéseihez viszonyítva, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. 

évi 215. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének „d” betűjének, valamint a 97. cikkelyének 

(1) bekezdésének alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Létrejön a Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság, a következő összetételbe: 

Elnök:  - Cosma Aurelian Paul – Maros megye jegyzője; 

Alelnök: - Stekbauer Andrea Melinda – a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak a vezérigazgatója; 

Tagok: - dr. Marcoci Emilia – gyermekgyógyász főorvos, Maros Megye Közegészségügyi 

Igazgatóság; 

 - Illés Ildikó – főtanfelügyelő helyettes, Maros Megyei Tanfelügyelőség; 

 - Răduţ Viorel Cristian – végrehajtó igazgató, Maros Megyei Kifizetési és Szociális 

Felügyeleti Ügynökség; 

 - Moldovan Dacian – akkreditált magán szervezet képviselője, a megye jegyzője által 

javasolt; 

 - Shenk Alina - akkreditált magán szervezet képviselője, a megye jegyzője által javasolt; 

Póttagok: - dr. Bancoş Cornel - gyermekgyógyász főorvos, Maros Megye Közegészségügyi 

Igazgatóság; 
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 - Turcu Simona – szaktanfelügyelő, Maros Megyei Tanfelügyelőség; 

 - Kacsó Erika – akkreditált magán szervezet képviselője, a megye jegyzője által javasolt; 

 - Ungur Ibolya – akkreditált magán szervezet képviselője, a megye jegyzője által javasolt; 

2. cikkely Az 1. cikkely szerint létrehozott bizottság, az 502/2017. sz. Kormányhatározatban előírt 

hatáskört gyakorolja és annak a szabályozási feltételei között szerveződik és működik. 

3. cikkely A jelen okirat dátumával, bármely, a Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság 

összetételére, szervezésére és működésére vonatkozó, ellenkező rendelkezésnek, amelyet az előző 

igazgatási okiratokba foglaltak, megszűnik az alkalmazhatósága. 

4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei  Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatósággal és az 1. cikkelyben megnevezett személyekkel, akik felelnek a végrehajtásáért.  

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA SZOLGÁLAT 

HELYI KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY 

 

  17.904/24.08.2017 sz. 

VI B/6 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság létrehozására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Gyermekvédelmi Bizottság, a megyei tanácsnak az a jogi személyiség nélküli szakszerve, 

amelynek döntéshozatali tevékenysége van a gyermekek jogainak a megvédésének és 

népszerűsítésének terén, amely betartja, népszerűsíti és szavatolja a gyermek jogait minden 

tevékenységben, amelyet kezdeményez. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt, a gyermek jogainak a védelmére és 

népszerűsítésére vonatkozó 272/2004. sz. Törvény által elrendelt, a gyermek jogainak a védelme és 

népszerűsítése terén bekövetkezett jogi módosítások következtében, a gyermekvédelmi bizottság 

szervezésére és működési metodológiájára vonatkozó 1437/2004. sz. Kormányhatározatot semmissé 

nyilvánították, a gyermekvédelmi bizottság szervezésére és működésére vonatkozó 502/2017. sz. 

Kormányhatározattal, amely 2017. július 25.-vel lépett érvénybe. 

Eszerint, a Gyermekvédelmi bizottságnak a szervezésére és működésére vonatkozó új 

jogszabályozás, egy új hatáskört vezet be ennek, ugyanakkor meghatározza a feladatokat, valamint 

a szervezési és működési módot. 

A fent bemutatottak értelmébe, a Bizottság új összetétele a következőkből áll: 

- elnök – a megye jegyzője; 

- alelnök – a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatója, aki 

át tudja ruházni a hatáskörét a helyettes vezérigazgatóra, aki a gyermekek jogainak, a 

védelmének a tevékenységeit irányítja; 

- egy doktor, akinek a Romániai Orvosok Kollégiumának a tagsági engedélye van, megvan 

legkevesebb a szakorvosi fokozata, a következő orvosi vagy kapcsolódó szakosodások 

egyikébe: gyermek neurológia, gyermekgyógyászat, gyermek pszichiátria vagy bármely más 

gyermekgyógyászati szakosodás, a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság által 

kinevezve – tag;  

- egy pszichológus vagy pszicho-pedagógus, akit a Maros Megyei Tanfelügyelőség nevez ki –

tag; 

- egy a Maros Megyei Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség által kinevezett 

képviselő, elsősorban szociális munkás – tag; 

- az akkreditált magán szerveket képviselő két személy, akiket a megy jegyzője javasol – 

tagok. 
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A Bizottság minden kinevezett tagjának kell, legyen egy megnevezett póttagja. A Bizottság 

tagjainak a mandátuma öt éves, a meghosszabbítás lehetőségével, alaposan indokolt esetekben. 

Eszerint, kérelmezték a tagoknak és a helyetteseknek a megnevezését, minden közintézménytől és 

akkreditált magán szervektől, amelyek a gyermekek jogainak, a védelmének és népszerűsítésének 

terén folytatnak tevékenységeket. 

A Maros Megyei Kifizetések és Szociális Felügyeleti Ügynökség 20518/17.08.2017. sz. átiratában 

megnevezte tagnak Răduţ Viorel Cristian urat és Baricz Semina asszonyt póttagnak, a Maros 

Megyei Gyermekvédelmi Bizottság keretében. 

A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság a 7485/18.08.2017. sz. átiratában, kinevezte dr. 

Emilia Marcoci asszonyt, aki gyermek főorvos, tagnak és dr. Cornel Bancoş urat, aki gyermek 

főorvos, póttagnak. 

A Maros Megyei Tanfelügyelőség a 7331/22.08.2017. sz. átiratával, megnevezte Illés Ildikó 

asszonyt, aki főtanfelügyelő helyettes, tagnak és Turcu Simona, szaktanfelügyelőt, póttagnak. 

A 468RHE/18.08.2017., 81/16.08.2017., 160/22.08.2017., 266/21.08.2017. sz. átiratokkal, az 

akkreditált magán szervezetek megnevezték a következő személyeket: 

- a Rhema Keresztény Alapítvány, Ungur Ibolya asszonyt; 

- a Talentum Alapítvány, Kacsó Erika asszonyt; 

- a Buckner Alapítvány, Moldovan Dacian urat; 

- a Mentsétek meg a Gyermekeket Szervezet, Maros megyei Fiókja, Alina Schenk asszonyt. 

Mérlegelve az 502/2017. sz. Kormányhatározatot és az akkreditált szervezetek által megjelölt 

személyeket, a megye jegyzője javasolja megnevezésre azoknak a képviselőit és póttagjait, amint 

következnek: 

- Moldovan Dacian úr – tag és Kacsó Erika asszony – póttag; 

- Schenk Alina asszony – tag és Ungur Ibolya asszony – póttag. 

Megjegyezzük a tényt, hogy az akkreditált magán szervezetek képviselete 5 éves periódusra lesz 

biztosítva, a képviselőiknek a váltakozásával. 

A bemutatottakhoz viszonyítva, javasoljuk a Maros Megyei Tanácsnak, a Maros Megyei 

Gyermekvédelmi Bizottságnak a létrehozását, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 

 

 

 

 

Készítette: Carmen Orăşan tanácsadó 

Leellenőrizte: Delia Belean szolgáltatás vezető 

Leellenőrizte: Genica Nemeş végrehajtó igazgató 

2 péld. 
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