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HOTĂRÂREA NR.133 
din 31 octombrie 2019 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.63/2019 privind 

aprobarea reorganizării unor centre din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş şi actualizarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al acesteia 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 38930/11.10.2019 al Președintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.27171/23.10.2019, raportul 

Serviciului juridic nr.27404/24.10.2019, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

În aplicarea dispozițiilor art.610 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ,  

Potrivit prevederile art.3^1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.24/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea 

protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative, 

Luând în considerare Hotărârea Colegiului Director nr.4/2019, precum și Avizul consultativ 

al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, nr. 27/10.10.2019,  

În temeiul prevederilor art.173 alin (1) lit. a), coroborate cu cele ale alin.(2) lit. c), 

precum şi cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ,  

hotărăşte: 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.63/2019 privind aprobarea reorganizării unor 

centre din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi 

actualizarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al acesteia, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. În cuprinsul Anexei nr.5, Capitolul I și Capitolul IV se modifică și completează conform  

Anexei nr.1; 

2. Anexa nr.6 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.2. 

3. Anexa nr.7 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.3. 

Art.II. Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE                                                                                     Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                       SECRETAR GENERAL 
                                              Paul Cosma
                                                                



 
 

      Nr.38930/11.10.2019 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.63/2019 privind aprobarea reorganizării unor centre din structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi actualizarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al acesteia 

 

În urma unor schimbări aduse cadrului legislativ specific, care sunt generate de intrarea în 

vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

precum și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei 

victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative, s-au stabilit o serie de 

reglementări în ceea ce privește organizarea și funcționarea aparatului propriu de 

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

Astfel, potrivit prevederilor art.610, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, “Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca 

în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a 

să stabilească funcţia publică/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice 

prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului 

activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea 

unei/unor funcţii publice de consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii 

publice de execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%”. 

Totodată, dispozițiile art.3^1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.24/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea 

protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative, impun înfiinţarea 

unui compartiment pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, structură în cadrul căreia 

vor funcţiona cel puţin trei specialişti, respectiv: asistent social, psiholog, consilier juridic. 

Prin urmare se propun următoarele modificări ale structurii organizatorice: 

1. schimbarea denumirii a 6 funcții publice de execuție de „inspector/consilier” 

din cadrul Serviciului Investiții, Achiziții Publice, în funcții publice de execuție de 

„consilier achiziții publice”. 

În cadrul serviciului sunt în total un număr de 8 posturi – funcții publice (1 post de șef 

serviciu, 1 post de consilier juridic I. asistent, 2 posturi de consilier și 4 posturi de 

inspector), din care 2 posturi sunt vacante. 

Toate posturile de consilier/inspector presupun desfășurarea activităților de achiziție 

publică mai mult de 50%.  

2. înființarea Compartimentului pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor, care va 

fi subordonat directorului general adjunct din cadrul Direcției de Asistență Socială Pentru 

Persoane Adulte, având în structură 3 posturi, astfel: un asistent social, un psiholog, 

ambele funcții contractuale și un consilier juridic I. asistent – funcție publică. 

 



 
 

Compartimentul mai sus menționat, se înfiinţează prin reorganizare, în limita numărului de 

posturi aprobat în prezent şi cu condiţia încadrării în plafonul cheltuielilor, inclusiv cele de 

personal, aprobate prin bugetul pentru anul 2019, astfel: 

- preluarea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector I. principal (ID post 

520215) din cadrul Compartimentului Managment de Caz Pentru Adulți cu 

Dizabilități și transformarea lui în “consiler juridic I. asistent”; 

- preluarea a două posturi contractuale vacante de asistent personal profesionist din 

cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și 

transformarea lor în “asistent social” si „psiholog”. 

Atribuțiile specifice compartimentului nou înființat, vor fi cuprinse în Regulamentul de 

organizare și funcționare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş, Anexa 3 – aparatul propriu.  

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre 

aprobare Proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.63/2019 privind aprobarea reorganizării unor centre din structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi actualizarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

acesteia. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                     DIRECTOR GENERAL 

Péter Ferenc                                                              Miklea Hajnal Katalin 
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Nr. 27171/23.10.2019 

Dosar : II.22 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.63/2019 privind aprobarea reorganizării unor centre din structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi actualizarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

acesteia 

 

Schimbările aduse cadrului legislativ specific prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2019 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea 

protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative fac necesare unele 

modificări ale Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.63/2019 privind aprobarea 

reorganizării unor centre din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş şi actualizarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al acesteia. 

Conform prevederilor art.610, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, “Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de 

maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să stabilească 

funcţia publică/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice prin schimbarea 

denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie 

publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de 

consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii 

aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%”. 

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale mai sus enunțate se propune transformarea a 

6 funcții publice de execuție de „inspector/consilier” din cadrul Serviciului Investiții, 

Achiziții Publice, în funcții publice de execuție de „consilier achiziții publice”. 

Precizăm că, în cadrul serviciului sunt în total un număr de 8 posturi – funcții publice (1 post 

de șef serviciu, 1 post de consilier juridic asistent, 2 posturi de consilier și 4 posturi de 

inspector) și peste 50% din activitățile fiecăruia dintre cele 6 posturi de consilier/inspector 

sunt activități de achiziție publică.  

De asemenea, dispozițiile art.3^1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.24/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea 

protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative, reglementează 

înfiinţarea unui compartiment pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, structură în cadrul 

căreia vor funcţiona cel puţin trei specialişti, respectiv: asistent social, psiholog, consilier 

juridic. 

Prin urmare, se propune înființarea Compartimentului pentru Sprijinirea Victimelor 

Infracțiunilor, care va fi subordonat directorului general adjunct din cadrul Direcției de 

Asistență Socială Pentru Persoane Adulte, cu un număr 3 posturi: un asistent social, un 

psiholog, ambele funcții contractuale și un consilier juridic – funcție publică. 
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Pentru constituirea Compartimentului pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor se va  

desființa o funcție publică de execuție vacantă de inspector principal din cadrul 

Compartimentului Management de Caz Pentru Adulții cu Dizabilități și se va înființa în cadrul 

compartimentului funcția publică de consilier juridic asistent. De asemenea, se vor desființa 

două posturi contractuale vacante de asistent personal profesionist din cadrul Serviciului de 

Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și se vor înființa în cadrul acestui 

compartiment un post de asistent social si un post de psiholog. 

Prin urmare, compartimentul în cauză se înfiinţează prin reorganizare, în limita numărului 

de posturi existent, cu încadrarea în plafonul cheltuielilor de personal aprobate prin bugetul 

pentru anul 2019. 

Atribuțiile specifice compartimentului nou înființat, vor fi cuprinse în Regulamentul de 

organizare și funcționare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş, aprobat prin Anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.63/2019. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.136 alin.(1) și alin.(8) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, apreciem că sunt 

întrunite condiţiile legale pentru supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.63/2019 privind 

aprobarea reorganizării unor centre din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş şi actualizarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al acesteia. 

               

 

 

 

      ŞEF SERVICIU 

            Popa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: șef serviciu Elena Popa/2 ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.63/2019 privind aprobarea reorganizării unor centre din 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și 

actualizarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al acesteia 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

referatul de aprobare nr.38930/11.10.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș și raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane 

nr.27171/23.10.2019,  

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

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în 

care s-a 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. 3^1 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind 

unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor 

acte normative, art.610 alin.(1), respectiv art.173 alin.(1) lit.„a” coroborate cu cele 

ale alin.(2) lit.„c” și art.173 alin.(1), lit.„d”, coroborate cu cele ale alin.5 lit.„b” din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

Potrivit prevederilor art.610 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen 

de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să 

stabilească funcţia publică/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice 

prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului 

activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea 

unei/unor funcţii publice de consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există 

funcţii publice de execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice mai mult 

de 50%. 

Pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții legale, se propune transformarea a 6 

funcții publice de execuție de „inspector/consilier” din cadrul Serviciului Investiții, 

Achiziții Publice, în funcții publice de execuție de „consilier achiziții publice”.  

Nr.27404/24.10.2019 

Dosar. VI/D/1  
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De asemenea, în considerarea dispozițiilor art.3^1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind 

unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor 

acte normative, în vederea acordării serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele 

infracţiunilor, se propune înființarea Compartimentului pentru Sprijinirea Victimelor 

Infracțiunilor, care va fi subordonat directorului general adjunct din cadrul Direcției de 

Asistență Socială pentru Persoane Adulte Mureș, cu un număr de 3 posturi: un asistent 

social, un psiholog, ambele funcții contractuale și un consilier juridic – funcție publică. 

Compartimentul în cauză se înfiinţează prin reorganizare, în limita numărului de 

posturi existent și cu încadrarea în plafonul cheltuielilor de personal aprobate prin 

bugetul pentru anul 2019. 

Din perspectiva celor mai sus arătate se propune modificarea Regulamentului de 

organizare și funcționare, a Organigramei și Statului de funcții ale Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş.  

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„a” din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

consiliul județean are atribuţii privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

interes judeţean, iar potrivit alin. (2) lit. „c”, acesta are competența de a aproba 

regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, statul de funcţii ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.  

De asemenea, potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d”, consiliul județean are 

atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine, iar potrivit alin.(5) 

lit.„b”, acesta are competența de a asigura serviciile sociale pentru protecția copilului, 

a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau 

grupuri aflate în nevoie socială.  

Precizăm 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 si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.63/2019 privind 

aprobarea reorganizării unor centre din structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Mureș și actualizarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia, îndeplineşte condiţiile 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.  

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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