
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

CT  privind actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului 
a judeţului Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov: 

Având în vedere:

Adresa Inspectoratului şcolar judeţean Ilfov cu nr. 7064  din 01.08.2012, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.  6251 din. 01.08.2012;

Adresa Inspectoratului de poliţie al  judeţului  Ilfov cu nr. 639.263 din 

03.08.2012, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 6241 din 07.08.2012;

Propunerea secretarului judeţului de nominalizare a membrului Comisiei 

dintre reprezentanţii organismelor private acreditate care desfăşoară activităţi în 

domeniul  protecţiei  şi  promovării  drepturilor  copilului,  înregistrată  cu  nr. 

.............din.........................2012;

Expunerea   de   motive   a   Preşedintelui   şi   Vicepreşedinţilor 

Consiliului Judeţean Ilfov înregistrată cu nr. .............din ..............2012; 

Raportul  Secretarului Judeţului Ilfov înregistrat cu  nr.   ...............din 

..............2012;

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  dispoziţiile  art.  104  din  Legea  nr.  272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului , cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art. 4, art. 5 şi art.8  din Hotărârea Guvernului 

nr.  1437/204  –  privind  organizarea  şi  metodologia  de  funcţionare  a 

Comisiei pentru protecţia copilului ; 

În temeiul  prevederilor  art. 91 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. 5 lit.a) 

pct.2  şi  al  art.  97  din  Legea  nr.  215/2001 a  administraţiei  publice  locale, 

republicată, modificată şi completată.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Comisia  pentru  Protecţia  Copilului  a  judeţului  Ilfov  se 

reorganizează în următoarea componenţă:

   Preşedinte : Monica Trandafir – secretarul judeţului Ilfov;

Vicepreşedinte : Adrian Dumitrescu – Director executiv al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov;

Membri: 

 Cristina Gherase  – Medic specialist pediatru, desemnat de Direcţia de 

Sănătate Publică a judeţului Ilfov ; 

Maria Anghel – Psihopedagog , desemnat de Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Ilfov;

Alina Gavrilă-   Subinspector  sociolog  , desemnat de Inspectoratul de poliţie al 

judeţului  Ilfov;

Silviu Vasile Cotruţa  -    Director executiv al Agenţiei Judeţene de Prestaţii 

Sociale Ilfov; 



.................................................................- .....................................reprezentant al 

organismului privat acreditat;

Art.2 Hotărârile Consiliului Judeţean Ilfov nr.69/2004, nr.75/2009 

şi nr. 98/2010 se modifică corespunzător .

Art.3 Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  va  asigura 

executarea  prezentei  hotărâri  prin  secretarul  judeţului  în  calitatea  sa  de 

preşedinte al Comisiei pentru protecţia copilului al judeţului Ilfov. 

PREŞEDINTE,

MARIAN PETRACHE

                                                                   Avizează,                          
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                                            Monica Trandafir

Nr. _______
Din ..................2012



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

Nr………..din………………2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia pentru protecţia  copilului  a judeţului  Ilfov funcţionează ca 

organ  de  specialitate  al  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  în  conformitate  cu 

prevederile art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 4 şi 

5  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  1437/2004  privind  organizarea  şi 

metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului.

Cu adresa nr. 7064  din 01.08.2012, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Ilfov cu nr.  6251 din. 01.08.2012 Inspectoratul şcolar judeţean Ilfov  propune 

ca membru în Comisia pentru protecţia copilului al judeţului Ilfov pe doamna 

Anghel Maria – psihopedagog  în locul doamnei Ciobanu Ileana.

Cu adresa nr. 639.263 din 03.08.2012,  înregistrată la Consiliul Judeţean 

Ilfov cu nr.  6241 din 07.08.2012 Inspectoratul de poliţie al  judeţului  Ilfov 

propune ca membru în Comisia pentru protecţia copilului al judeţului Ilfov pe 

doamna Gavrilă Alina – subinspector sociolog.

În  conformitate  cu  prevederile  art.8  din  Hotărârea  Guvernului  nr. 

1437/2004  privind  organizarea  şi  metodologia  de  funcţionare  a  comisiei 

pentru protecţia copilului secretarul judeţului propune  consiliului  judeţean 

nominalizarea unui membru al Comisiei dintre reprezentanţii organismelor 

private acreditate în condiţiile legii,  care desfăşoară activităţi  în domeniul 

 



protecţiei şi promovării drepturilor copilului. Poate fi propus ca membru în 

Comisie numai reprezentantul organismului privat care are studii superioare 

socioumane şi  care  nu desfăşoară activităţi  în  cadrul  autorităţilor  publice 

locale  sau  centrale.  Reprezentarea  organismelor  private  acreditate  va  fi  

asigurată prin rotaţie pentru o perioadă de un an;

Faţă de cele relatate este necesară actualizarea componenţei Comisiei 

pentru  protecţia  copilului  a  judeţului  Ilfov,  drept  pentru  care  am  iniţiat 

proiectul de hotărâre în cauză pe care îl supunem spre dezbatere şi adoptare 

plenului Consiliului Judeţean Ilfov.

      PREŞEDINTE,

      MARIAN PETRACHE

VICEPREŞEDINTE                                                               VICEPREŞEDINTE

MIHAI BARBU                                                                 CRISTINA 

MANICEA 



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

Nr………..din………………2012

RAPORT 

Potrivit  prevederilor  art.  5 din Hotărârea Guvernului nr.  1437/2008 

privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia 

copilului  „ (1)  Comisia  este  alcătuită  din  7 persoane şi  are următoarea 

componenţă:

    a)  preşedinte  -  secretarul  general  al  judeţului,  respectiv  secretarul  

sectorului municipiului Bucureşti;

    b) vicepreşedinte - directorul general al Direcţiei. Acesta poate delega  

atribuţiile  care  îi  revin  directorului  general  adjunct  care  coordonează 

activităţile de protecţie a drepturilor copilului;

    c) 5 membri.

    (2) Membrii Comisiei sunt:

    a) un medic specialist pediatru, desemnat de direcţia de sănătate publică 

judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;

    b) un psihopedagog cu experienţă în educaţia specială,  desemnat  de 

inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;

 



    c) un reprezentant al inspectoratului teritorial de poliţie;

    d) reprezentantul direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socială  

judeţene,  respectiv  a  municipiului  Bucureşti,  cu  atribuţii  în  domeniul  

asistenţei sociale;

    e)  un  reprezentant  al  organismelor  private  acreditate,  propus  de 

secretarul  general  al  judeţului,  respectiv  al  sectorului  municipiului  

Bucureşti.”

Cu adresa nr. 7064  din 01.08.2012, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Ilfov cu nr. 6251 din. 01.08.2012 Inspectoratul şcolar judeţean Ilfov  propune ca 

membru în Comisia pentru protecţia copilului al judeţului Ilfov pe doamna 

Anghel Maria – psihopedagog  în locul doamnei Ciobanu Ileana.

Cu adresa nr. 639.263 din 03.08.2012,  înregistrată la Consiliul Judeţean 

Ilfov cu nr.  6241 din 07.08.2012 Inspectoratul de poliţie al  judeţului  Ilfov 

propune ca membru în Comisia pentru protecţia copilului al judeţului Ilfov pe 

doamna Gavrilă Alina – subinspector sociolog.

În  conformitate  cu  prevederile  art.8  din  Hotărârea  Guvernului  nr. 

1437/2004  privind  organizarea  şi  metodologia  de  funcţionare  a  comisiei 

pentru protecţia copilului secretarul judeţului propune  consiliului  judeţean 

nominalizarea unui membru al Comisiei dintre reprezentanţii organismelor 

private acreditate în condiţiile legii,  care desfăşoară activităţi  în domeniul 

protecţiei şi promovării drepturilor copilului. 

Poate  fi  propus  ca  membru  în  Comisie  numai  reprezentantul 

organismului  privat  care  are  studii  superioare  socioumane  şi  care  nu 

desfăşoară  activităţi  în  cadrul  autorităţilor  publice  locale  sau  centrale.  

Reprezentarea  organismelor  private  acreditate  va  fi  asigurată  prin 

rotaţie pentru o perioadă de un an.



Astfel,  este  necesară  actualizarea  componenţei  Comisiei  pentru 

protecţia copilului a judeţului Ilfov având în vedere nominalizările făcute, 

drept pentru care am întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de 

hotărâre alăturat. 

  SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica TRANDAFIR


	MARIAN PETRACHE
	      MARIAN PETRACHE

