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H O T Ă R Â R E  
privind stabilirea componenței Comisiei Judeţene 

pentru Protecţia Copilului Ialomiţa 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Referatul de aprobare nr. 24343/2022 - U din 20.09.2022 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 157 din 29.09.2017 privind 
reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa, cu modificările și 
completările ulterioare; 
           - Raportul nr. 24356/2022 - O din 20.09.2022 al Secretarului General al Judeţului 
Ialomiţa; 
 - Adresa nr.  1493 din 25.08.2022  a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Ialomiţa; 
 - Adresa nr. 12811 din 01.09.2022 a Inspectoratului Şcolar Județean Ialomiţa; 
 - Adresa nr.  IL- 8949 din 16.09.2022  a Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa; 
 - Adresa nr.  17 din 01.09.2022 a Fundației ”Cuvioasa Paraschiva”; 
 - Adresa nr.  2810 din 09.09.2022 a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor; 
 - Avizul nr. 24990/2022 - Q din 27.09.2022 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. b) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a 
atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist;  

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 323/2007 pentru aprobarea planului național 
de acțiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie;  

- prevederile Ordinului comun nr. 1985/4 octombrie 2016 al ministrului muncii, 
familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, nr. 1305/17 noiembrie 2016 al 
ministrului sănătății și nr. 5805/23 noiembrie 2016 al ministrului educației naționale și 
cercetării științifice privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia 
integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării 
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şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea 
abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;  

- prevederile Ordinului comun nr. 1883/14 septembrie 2016 al ministrului muncii, 
familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și nr. 1306/17 noiembrie 2016 al 
ministrului sănătății pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor 
cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea 
comisiei pentru protecţia copilului, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

Art.1 (1) Se aprobă componența Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului 
Ialomiţa potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 502/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, cu următoarea componență: 

 
 Preşedinte 

Adrian-Robert Ionescu - Secretarul General al Judeţului Ialomiţa 
 

 Vicepreşedinte 
Paul Marcu - directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia                         

Copilului Ialomiţa 
 

Membri titulari 
Dr. Nina Precup Vâlcea - medic primar pediatrie - desemnată de Direcţia de Sănătate 

Publică Judeţeană Ialomiţa;  
Angela Bojoga - psiholog - desemnată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa;  
Silviu Costel Vlădăreanu - desemnat de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială Ialomiţa;  
Pr. Daniel – George Sturzoiu - reprezentant al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor 

(organism privat acreditat); 
Sergiu Dan Mihai - reprezentant al Fundației Cuvioasa Paraschiva (organism privat              

acreditat).  
 

Membri supleanți 
Dr. Ioana Balmuș - medic specialist pediatrie - desemnată de Direcţia de Sănătate 

Publică Judeţeană Ialomiţa;  
Prof. Ioana Mădălina Neagu - desemnată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa;  
Violeta Stăncescu - desemnată de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

Ialomiţa;  
Diac. Iulian Turtoi - reprezentant al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor (organism privat 

acreditat); 
Georgian Bala - reprezentant al Fundației Cuvioasa Paraschiva (organism privat 

acreditat).  
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(2) Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii 

acestuia în situații temeinic motivate. 
  

Art.2 (1) Comisia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Ialomiţa exercită atribuțiile 
ce îi revin și funcționează potrivit Hotărârii de Guvern nr. 502/2017 privind organizarea 
şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului. 

(2) Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de un secretariat care 
funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomiţa. 

(3) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei, precum şi secretarul 
acesteia, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă echivalentă cu 1% din indemnizaţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomița. 

(4) Indemnizația prevăzută la alin.(3) se acordă pentru participarea la maxim 2 
ședințe ordinare pe lună și se suportă din bugetul județului, în limita creditelor bugetare 
aprobate cu această destinație și cu încadrarea în limita maximă a cheltuielilor de 
personal. 

   
Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îți încetează aplicabilitatea 

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 157 din 29.09.2017 privind reorganizarea Comisiei 
Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
  
 Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, instituțiilor și persoanelor și nominalizate la art. 1 
alin. (1), Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa și, spre 
știință, Instituției Prefectului – Județul Ialomița,  urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

          PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                  MARIAN PAVEL                                       Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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