
                                                               

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

          HOTĂRÂRE

privind modificarea  componenţei  Comisiei  pentru 
Protecţia Copilului  a judeţului  Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere:
- Adresa   Agenţiei  Judeţene  de Prestaţii  Sociale  Ilfov  nr. 1441 /14.04.2010 

înregistrată  la    Consiliul Judeţean Ilfov   cu nr.  2935/14.04.2010
- Adresa  Inspectoratului  de Poliţie al Judeţului  Ilfov nr. 3.047.081/01.04.2010 

înregistrată la  Consiliul Judeţean Ilfov   cu nr. 2642/01.04.2010
     - Expunerea de motive a Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov, înregistrată cu nr. _________2010;
     -  raportul  Secretarului  Judeţului  Ilfov înregistrat cu nr._____din _____2010;

-  Raportul  de  avizare  al Comisiei  de 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  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 şi  art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice  locale,  republicată, modificată şi completată.     

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1 Se   aprobă   modificarea   componenţei  Comisiei   protecţiei  copilului  a 
judeţului  Ilfov prin înlocuirea  următorilor  membrii:

 - domnul Stancu  Marian membru se înlocuieşte - cu doamna  Cristina  Comşa – 
membru,   ca reprezentant al Agenţiei Judeţene  de Prestaţii  Sociale  Ilfov;



- doamna Neagu  Monica    membru     se înlocuieşte   - cu doamna  Croitoriu  Anca – 
membru  din cadrul  Inspectoratului   de Poliţie  al Judeţului   Ilfov;
     

Art.  2 Hotărârea  Consiliului   Judeţean   Ilfov   nr.  192/18.12.2009  îşi  incetează 
aplicabilitatea  şi Hotărârea  75/29.05.2009  se modifică  corespunzător.

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 _______________ 2010
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