
                                                               

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                     PROIECT   DE   HOTĂRÂRE

privind modificarea  componenţei  Comisiei  pentru 
Protecţia Copilului  a judeţului  Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere:
-  Adresa   Agenţia   Judeţeană    Pentru   Prestaţii   Sociale    Ilfov  nr. 

3252/05.10.2010 înregistrată la  Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 9092/06.10.2010.
     - Expunerea de motive a Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov, înregistrată cu nr. _______ 2010;
     -  Raportul  Secretarului  Judeţului  Ilfov înregistrat cu nr. ________ 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. 45 alin. 5, 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:

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



Art. 2 Hotărârile  Consiliului  Judeţean  Ilfov nr.  36/22.04.2010 şi nr. 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 

                                           Avizează, 
SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                             Monica Trandafir

Nr. _______
Din _______________ 2010



                                              

ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr._______/__________ 2010

EXPUNERE DE MOTIVE

       
        Agenţia  Judeţenă  de Prestaţii Sociale  Ilfov prin  adresa nr. 3252/05.10.2010 

înregistrată  la  Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 3252/05.10.2010 ne  comunicăm că 

începând   cu  data  de  01.10.2010  prin  Ordinul  Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale 

pentru  Prestaţii  Naţionale  Ilfov  nr. 298/30.09.2010  a fost  numit  în funcţia  de 

Director   Executiv  al Agenţiei  Judeţene  pentru Prestaţii  Sociale  Ilfov   domnul 

Silviu  Vasile  Cotruţa  

       Având  în  vedere  această  adresă cât  şi adresa  primită   din partea  Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei  Sociale,  întregistrată  cu nr. 1466/2009, reprezentantul 

Agenţia  Judeţenă  de Prestaţii  Sociale  Ilfov  în această  comisie  va  fi domnul 

Silviu  Vasile  Cotruţa   - director   executiv.

         Faţă de  cele  precizate s-a iniţiat  proiectul de hotărâre  privind modificarea 

Componenţei  Comisiei  pentru  Protecţia Copilului  Ilfov,  proiect de hotărâre    pe 

care îl supunem  spre  dezbatere  şi aprobare.

PREŞEDINTE,

CRISTACHE   RĂDULESCU

      

VICEPREŞEDINTE,                                                VICEPREŞEDINTE,

GHEORGHE  ROMAN                                             CRISTINA  MANICEA



                                                                            
                                       

ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr._______/__________ 2010

RAPORT

          În conformitate  cu prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.1437/02.09.2004 

privind  organizarea  şi  metodologia  de  funcţionare  a  comisiei  pentru  protecţia 

copilului,  comisia pentru protecţia copilului este alcătuită din 7 persoane având în 

componenţă şi „reprezentantul direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socială 

judeţene, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale”.

În conformitate  cu prevederile articolului 8 din Hotărârea mai sus menţionată 

secretarul  judeţului  Ilfov  solicită  şefilor  Serviciilor  Publice  Deconcentrate  să-şi 

desemneze reprezentanţii pentru a fi propuşi ca membrii ai comisiei.

„Pot fi membrii ai Comisiei numai reprezentanţi desemnaţi care sunt specialişti 

angajaţi  ai  instituţiilor  respective,  cu  studii  superioare  în  domeniul  ştiinţelor 

socioumane,  ale  căror  integritate  morală  şi  experienţă  profesională  oferă  garanţii 

corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în cadrul Comisiei.” 

      Agenţia  Judeţenă  de Prestaţii Sociale  Ilfov prin  adresa nr. 3252/05.10.2010 

înregistrată   la   Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr.  3252/05.10.2010  ne  aduce  la 

cunoştinţă că  începând  cu data de 01.10.2010 prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei 

Naţionale   pentru  Prestaţii  Naţionale  Ilfov  nr. 298/30.09.2010  a fost  numit  în 

funcţia  de  Director   Executiv  al Agenţiei  Judeţene  pentru Prestaţii  Sociale  Ilfov 

domnul  Silviu  Vasile  Cotruţa.

  
      
      



     

      Astfel,  se  propune  înlocuirea  d-nei   Cristina  Comşa  cu domnul  Silviu  Vasile 

Cotruţa ca membru în  Comisia  pentru  Protecţia  Copilului   Ilfov.    

         Ţinând  cont  de  cele relatate  am întocmit  prezentul  raport pentru  a însoţi 

proiectul  de hotărâre alăturat.                                                                   

                                 SECRETAR  AL  JUDEŢULUI

                                                Monica  Trandafir
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