
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.19 

din 26 ianuarie 2017 

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de 

concurs pentru ocuparea funcţiei publice de director general al Direcţiei Generale  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.1223 din 19.01.2017 privind 

nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de concurs pentru 

ocuparea funcţiei publice de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art.5, alin. (7) din Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.1434/2004, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. „a” şi ale art.97, alin.(1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 

Art.1. Doamna Popa Elena, şef Serviciu Resurse Umane în aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, este nominalizată în calitate de reprezentant al  Consiliului 

Judeţean Mureş în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de director 

general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 

Serviciul Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi 

persoanei desemnate la art.1 din prezenta hotărâre, care răspunde de aducerea sa la 

îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                 Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                         SECRETAR                                 

                                                                                       Paul Cosma 
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Nr. 1223 din 19.01.2017 

Dosar : _____ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de concurs 

pentru ocuparea funcţiei publice de director general al Direcţiei Generale de  

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

 

Sub nr.301/06.01.2017 Consiliul Judeţean Mureş a solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici avizul de organizare a concursului de recrutare în scopul ocupării funcţiei publice de 

conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş, având în vedere încetarea raportului de serviciu al domnului Schmidt Lorand – director 

general al acestei instituţii, începând cu data de 16.01.2017. 

În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante se 

constituie comisii de concurs, în conformitate cu prevederilor Hotărârii Guvernului nr.611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. Aceste 

dispoziţii legale se completează cu cele ale Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.1434/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, potrivit prevederilor art.5, alin. (7) din Regulamentul-cadru mai sus amintit comisia de 

concurs se numeşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, fiind 

constituită din: 

a) secretarul unităţii administrativ-teritoriale; 

b) un reprezentant al consiliului judeţean sau, după caz, un reprezentant al consiliului 

local al sectorului municipiului Bucureşti; 

c) un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului sau, după 

caz, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap; 

d) 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dintre care cel puţin unul 

ocupă o funcţie publică echivalentă cu funcţia pentru care s-a organizat concurs. 

Prin urmare, în scopul derulării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de 

conducere vacante în cauză este necesară nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean 

Mureş, care să facă parte din comisia de concurs. Actul administrativ de nominalizare va fi 

comunicat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, instituţie care, potrivit dispoziţiilor legale, 

este organizatorul concursului. 

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

nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei publice de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş. 

 

                                                                                                              PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  

 

 

Întocmit: şef serviciu Elena Popa /2 ex. 
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