
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.25 

din 23 februarie 2017 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de 

prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar constituită la nivelul  

Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.3162/16.02.2017 privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de prevenire şi 

combatere a violenţei în mediul şcolar constituită la nivelul Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş, precum și avizul comisiilor de specialitate,  

Luând în considerare solicitarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Mureş nr.193/14.02.2017, 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

nr.1409/2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, 

În temeiul 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 Belean Delia, şef serviciu la Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, este nominalizată în calitate 

de reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de prevenire şi combatere a 

violenţei în mediul şcolar constituită la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Mureş. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciul Resurse Umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională 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. 3162 din 16.02.2017 

Dosar : VI D/1 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de prevenire şi 

combatere a violenţei în mediul şcolar constituită la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Mureş 

 

 

 

Prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.1409/2007 a fost aprobată 

Strategia Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea fenomenului 

de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar. 

Documentul prevede instituirea unor structuri la nivel naţional, judeţean şi al unităţilor şcolare 

cu rol în coordonarea, elaborarea, aplicarea şi evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor 

planului privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar, elaborat la nivelul 

inspectoratelor şcolare judeţene. 

Elementul fundamental în ceea ce priveşte şansele de reuşită în reducerea fenomenului 

violenţei la nivelul mediului educaţional preuniversitar îl reprezintă măsurile şi activităţile 

realizate la nivelul fiecărei unităţi şcolare. 

Pe acest considerent, la nivelul fiecărei unităţi şcolare se constituie o comisie pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar al cărei preşedinte este directorul unităţii 

de învăţământ şi care are în componenţă inclusiv un reprezentant al autorităţii publice locale. 

Cu adresa nr.193/14.02.2017, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş ne 

solicită nominalizarea unui reprezentant al Consiliului judeţean Mureş în cadrul comisiei de 

prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar constituită la nivelul acestei instituţii. 

În acest sens, se propune nominalizarea domnei Belean Delia – şef serviciu la Serviciul 

Administraţie Publică şi Cancelarie din aparatul de spoecialitate al Consiliului Judeţean Mureş, 

în calitate de reprezentant al autorităţii publice judeţene în cadrul acestei comisii. 

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

nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de prevenire şi 

combatere a violenţei în mediul şcolar constituită la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Mureş. 

      

 

                                                                                                          P.PREŞEDINTE 

Alexandru Cîmpeanu  

VICEPREŞEDINTE  

 

 

Întocmit:   şef serviciu  

 Elena Popa/2.ex. 
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