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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

 

2017. január 16.-i 

19. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói közhivatali tisztség 

elfoglalásának a versenyvizsga bizottságában, a Maros Megyei Tanácsot képviselő személynek a 

megnevezésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Humánerőforrás Szolgálat, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

vezérigazgatói közhivatali tisztség elfoglalásának a versenyvizsga bizottságába, a Maros Megyei 

Tanácsot képviselő személynek a megnevezésére vonatkozó, 1223/19.01.2017. sz. Indokolását, 

valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a közhivatalnokok karrierjének a megszervezésére és fejlődésére vonatkozó 

szabályok jóváhagyására vonatkozó 611/2008. sz. Kormány Határozat előírásait, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 1434/2004. sz. Kormány Határozattal 

jóváhagyott, a szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezési és működési Alapszabályzatának 

5. cikkelyének a (7) bekezdésének értelmében, 

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

215. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének ”a” betűjének és 97. cikkelyének (1) bekezdésének 

rendelkezéseinek alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Popa Elena asszony, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának Humánerőforrás 

Szolgálatának vezetője, megneveztetik, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

vezérigazgatói közhivatali tisztség elfoglalásának a versenyvizsga bizottságában, a Maros Megyei 

Tanács képviselőjeként. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik: a Közhivatalnokok Országos Ügynökségével, a Maros Megyei 

Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás Szolgálatával és a jelen határozat 1. cikkelyében 

megjelölt személlyel, akik felelnek a végrehajtásáért 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

  1223/19.01.2017 sz. 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói közhivatali tisztség 

elfoglalásának a versenyvizsga bizottságában, a Maros Megyei Tanácsot képviselő személynek a 

megnevezésére vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács a 301/06.01.2017. sz. alatt kérvényezte a Köztisztviselők Országos 

Ügynökségétől a jóváhagyását a toborzási versenyvizsga megszervezését, a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói, vezetői, közhivatali tisztség 

elfoglalásának az érdekébe, figyelembe véve Schmidt Loránd úr – ennek az intézménynek a 

vezérigazgatója – munkaviszonyának a megszűnését, 2017.01.16.-val kezdődően. 

A közhivatalnokok karrierjének a megszervezésére és fejlődésére vonatkozó szabályok 

jóváhagyására vonatkozó 611/2008. sz. Kormány Határozat előírásainak az értelmében, a 

megüresedett közhivatalnoki tisztségek elfoglalásáért szervezett versenyvizsgák megszervezésének 

és kivitelezésének az érdekében versenyvizsga bizottságot hoznak létre. Ezen törvényes 

rendelkezések kiegészítődnek az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 

1434/2004. sz. Kormány Határozattal jóváhagyott, a szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság 

szervezési és működési Alapszabályzatával. 

Ezek szerint, a fent említett Alapszabályzat 5. cikkelyének (7) bekezdésének az előírásainak 

értelmében a vizsgáztató bizottságot a Közhivatalnokok Országos Ügynökségének az elnökének a 

rendeletével nevezik ki, az összetétele pedig: 

a) a területi közigazgatási egység jegyzője; 

b) egy képviselője a megyei tanácsnak vagy, esetenként, egy képviselője Bukarest 

municípium kerületi helyi tanácsának; 

c) egy képviselője a Gyermekjogvédelmi Országos Hatóságának vagy, esetenként egy 

képviselője a Fogyatékkal élő Személyek Országos Hatóságának; 

d) 2 képviselője a Közhivatalnokok Országos Ügynökségének, akik közül legalább egy azzal 

egyenrangú közhivatalnoki tisztséget tölt be, mint amilyennek a versenyvizsgát szervezték. 

Következés képen, az illető megüresedett vezetői közhivatali tisztség elfoglalásának érdekében 

szervezett versenyvizsga lebonyolításának céljából, szükséges egy a Maros Megyei Tanácsot 

képviselő személy megnevezése, aki tagja legyen a vizsgáztató bizottságnak. A megnevezési 

közigazgatási okiratot közlik a Közhivatalnokok Országos Ügynökségével, intézmény, amely a 

törvényes rendelkezések szerint a versenyvizsga szervezője. 
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Figyelembe véve a fentieket, alávetjük jóváhagyásra a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság vezérigazgatói közhivatali tisztség elfoglalásának a versenyvizsga bizottságába, a 

Maros Megyei Tanácsot képviselő személynek a megnevezésére vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Elena Popa szolgáltatás vezető /2 péld. 
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