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HOTĂRÂREA NR.38 
din 10 martie 2020 

privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.27/20 februarie 2020 pentru modificarea componenței Comisiei pentru  

Protecția Copilului Mureș 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.6217/06.03.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și 

cancelarie nr. 6251/06.03.2020, raportul Serviciului juridic nr. 6274/06.03.2020, 

precum și avizul comisiilor de specialitate,   

Având în vedere prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, art. 1 și art.3 alin.(1) lit. „c” și alin. (2) din 

Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei 

pentru protecția copilului, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. „d”, coroborate cu cele ale alin.(5) 

lit.„b”, precum şi cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Se rectifică eroarea materială din cuprinsul art. 1 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.27 din 20 februarie 2020 pentru constituirea Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Mureş, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că în 

loc de ”dr. Melicovici Adriana” se va citi ”dr. Năstase - Melicovici Adriana”.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică persoanei nominalizate la art.1, Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş și Direcției de Sănătate 

Publică a județului Mureș, care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 
PREŞEDINTE                                                                                      Contrasemnează 
Petér Ferenc                                                                              SECRETAR  GENERAL                                                  
                                                                                                               Paul Cosma 
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Referat de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr.27/20 februarie 2020 pentru modificarea componenței 

Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș 

    

 

Întrucât, prin adresa nr.1125 din 31 ianuarie 2020, Direcția de Sănătate Publică a 

județului Mureș ne-a propus în locul domnului dr. Bancoș Cornel, nominalizarea ca 

membru supleant în Comisia pentru Protecția Copilului Mureș, a doamnei dr. 

Melicovici Adriana, iar ulterior din consultarea cărții de identitate a acesteia a reieșit 

că numele complet și corect este Năstase-Melicovici Adriana, se impune rectificarea 

Hotărârii nr. 27/20.02.2020 a Consiliului Județean Mureș.  

Astfel, supunem adoptării proiectul de hotărâre privind rectificarea erorii materiale 

din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.27/20 februarie 2020 pentru 

modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș, în sensul mai sus 

arătat. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

         

Nr. 6217/06.03.2020 

Dosar IX/B/1 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru rectificarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr.27/20 februarie 2020 pentru modificarea componenței 

Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș    

 

 

 

Prin Hotărârea nr.27/20 februarie 2020 pentru modificarea componenței Comisiei 

pentru Protecția Copilului Mureș, Consiliul Județean Mureș a desemnat pe doamna dr. 

Melicovici Adriana ca membru supleant, reprezentat al Direcției de Sănătate Publică a 

Județului Mureș în această comisie. 

 

Menționăm că, prin adresa nr.1125 din 31 ianuarie 2020, Direcția de Sănătate Publică a 

județului Mureș a precizat incomplet numele persoanei nominalizate. Astfel, la prima 

ședință de comisie, persoana nominalizată a prezentat cartea sa de identitate din care 

reiese numele complet al acesteia, respectiv Năstase – Melicovici Adriana.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, se impune rectificarea erorii materiale din 

cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.27/20 februarie 2020 pentru 

modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș, în sensul mai sus 

arătat . 

 

ȘEF SERVICIU 

DELIA BELEAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Ligia Dascălu 

2ex. 

 

Nr. 6251/06.03.2020 

Dosar VI B/1 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul 

Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.27/20.02.2020 pentru modificarea 

componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

Referatul de aprobare nr. 6217/06.03.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate nr.6251/06.03.2020 al Serviciului Administrație Publică și Cancelarie din 

cadrul Direcţiei Juridice și Administrație Publică,  

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:  

În adoptarea actului administrativ analizat sunt incidente dispoziţiile art. 115 din Legea 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art.1 și art.3 alin.(1) lit.„c” și 

alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea și funcționarea 

comisiei pentru protecția copilului, precum și cele ale 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. 

Astfel, potrivit prevederilor art.115 din Legea nr. 272/2004, în subordinea consiliului 

judeţean funcţionează comisia pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate, fără 

personalitate juridică, componența acesteia fiind reglementată prin art. 3 din HG 

nr.502/2017. 

Menționăm faptul că, Comisia pentru Protecția Copilului Mureș a fost constituită prin 

HCJM nr.135/31.08.2017, cu respectarea prevederilor legale incidente și modificată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mure nr.27/20.02.2020, în sensul înlocuirii domnului dr. 

Bancoș Cornel cu doamna dr. Melicovici Adriana. 

Prin adresa nr.1125/31.01.2020, Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș a 

precizat incomplet numele doamnei dr. Melicovici Adriana. La prima ședință de comisie, 

persoana nominalizată a prezentat actul de identitate din care reiese numele complet al 

acesteia, respectiv Năstase – Melicovici Adriana, astfel că se impune rectificarea erorii 

Nr. 6274/06.03.2020 

Dosar. IX/B/1  
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materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.27/20.02.2020 pentru 

modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș. 

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

potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit. „d” coroborate cu cele ale alin.(5) lit.„b” din 

OUG nr.57/2019, consiliul judeţean asigură cadrul necesar pentru gestionarea serviciilor 

publice de interes judeţean privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a 

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

grupuri aflate în nevoie socială.  

Precizăm 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. 

Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea 

erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.27/20.02.2020 

pentru modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș, îndeplinește 

condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean 

Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile 

art.136 alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

Director executiv, 

Genica Nemeş   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina –  2 ex  

Verificat: Farkas Adriana - Șef serviciu  
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