
                                                               

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                 HOTĂRÂRE

privind modificarea  componenţei  Comisiei  pentru 
Protecţia Copilului  a judeţului  Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere:

     - Adresa  Oficiului  Român pentru  Adopţii  nr. 1719/11.03.2009 înregistrată  la 
Consiliul Judeţean  Ilfov  cu nr. 3030/23.03.2009 ;
     - Adresa Inspectoratului de Poliţie  al Judeţului  Ilfov nr. 435511/17.03.2009 
înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov  cu nr 3233/27.03.2009;
     - Adresa  Direcţiei  de Muncă  şi Protecţie  Socială Ilfov  nr. 999 din 08.05.2009 
înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov  cu nr.4767 din 11.05.2009;
     - Raportul  secretarului  judeţului , înregistrat cu nr. ________ 2009;
     - Expunerea de motive a Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 
Ilfov, înregistrată cu nr.___________2009;

- Raportul  de  avizare  al Comisiei  pentru administraţie  publică locală, juridică, 
apărarea  ordinii  publice, respectarea  drepturilor  şi libertăţilor  cetăţeneşti;
- Raportul  de avizare  al  Comisiei   de învăţământ, sănătate,  familie,  protecţie 
socială, protecţie  copii , activităţi sportive, de agrement şi turism; 

      În conformitate  cu  prevederile  art. 5  şi art. 8 lit. ’’b’’ şi ’’d’’ din  Hotărârea 
Guvernului  nr. 1437/2004 – privind  organizarea  şi metodologia  de funcţionare  a 
Comisiei  pentru  protecţia  copilului;
     
     În temeiul art.91 alin. 1 lit.  f art.  97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice  locale,  republicată, modificată şi completată.     



HOTĂRĂŞTE:

Art.  1 Se  aprobă  modificarea   Comisiei   protecţiei  copilului  a  judeţului   Ilfov 
componenţei , având următoarea componenţă:

-  Preşedintele comisiei- Monica Trandafir, Secretar al Judeţului Ilfov
- Vicepreşedintele comisiei- Adrian Dumitrescu, Director executiv-D.G.A.S.P.C 
Ilfov

Membrii:

- Gherase Cristina, medic  specialist pediatru  desemnat  de Direcţia  de Sănătate 
Publică  Judeţeană Ilfov 
- Ciobanu Ileana, psihopedagog cu experienţă  în educaţia  specială  desemnat   de 
Inspectoratul  Şcolar  Judeţean Ilfov 
 - ………………………………reprezentant  al Inspectoratului  Judeţean  de Poliţie 
Ilfov 
 -……………………………….. reprezentantul  Direcţiei  pentru  Dialog, Familie  şi 
Solidaritate Socială Judeţeană  Ilfov cu  atribuţii în domeniul asistenţei sociale
  -……………………………… reprezentant  al  organismelor  private  acreditate, 
propus  de secretarul  judeţului;

Art.  2 Hotărârea   Consiliului   Judeţean   Ilfov   nr.  69/21.12.2004   se  modifică 
corespunzător  şi  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  149/2007  îşi  încetează 
aplicabilitatea.

Art. 3   Preşedintele Consiliului  Judeţean Ilfov  va  asigura  executarea  prezentei 
hotărâri  prin secretarul  judeţului Ilfov  în  calitatea  sa de preşedinte  al Comisiei 
pentru  protecţia  copilului  a judeţului  Ilfov.

PREŞEDINTE,
                                            CRISTACHE   RĂDULESCU 

                                                                        Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                             Monica Trandafir

Nr. _______
Din _______________ 2009
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