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PROIECT DE HOTARARE NI?.
privind stabilirea componentei Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului lalomita

Consiliul Judetean lalomita,
Avănd în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 0006 /2022 - a din (20 .09.2022 al Pre şedintelui
Consiliului Judetean
Examineind:
- Hotă reirea Consiliului Judetean lalomita nr. 157 din 29.09.2017 privind
reorganizarea Cornisiei Judetene pentrU Protectia Copilului lalomi ţa, cu modific ările
cornplet6rile ulterioare;
- Raportul nr. 446,1"; /2022 - 0 din 2.09.2022 al Secretarului General al
Judetului lalomita;
Adresa nr. 1493 din 25.08.2022 a Agentiei Judetene pentru Pl6ti şi Inspectie
Socială lalomita;
- Adresa nr. 12811 din 01.09.2022 a Inspectoratului Rotor Jude ţean lalomita;
Adresa nr. IL- 8949 din 16.09.2022 a Directiei de S6n6tate Public ă lalomita;
- Adresa nr. 17 din 01.09.2022 a Fundatiei "Cuvioasa Paraschiva";
- Adresa nr. 2810 din 09.09.2022 a Episcopiei Sloboziei si Călărasilor;
- Avizul nr.
/2022 din
.09.2022 al Comisiei pentru munc ă,
sănătate, asistentă social6 şi familie,
Tn conform itate Cu:
prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5)/it. b) din Ordonan ţa de Urgentă a
Guvemului nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi cornplet6rile
ulterioare;
- prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protectia i promovarea
drepturilor copilului, republicat6, cu modific ările i cornplet ările ulterioare;
- prevederile Hotăr&ii de Guvem nr. 679/2003 privind conditiile de obtinere
atestatului, procedurile de cites tare statutul asistentului maternal profesionist;
prevederile Hotăreirii de Guvern nr. 323/2007 pen tru aprobarea planului national
de actlune privind prevenirea abandonului copilului de c ătre familie;
- prevederile Ordinului comun nr. 1985/4 octombrie 2016 al ministrului munch,
familiei, protecriei sociale i persoanelor veirstnice, nr. 1305/17 noiembrie 2016 al
ministrului s ănătătii şi nr. 5805/23 noiembrie 2016 al ministrului educa ţiei nationale
cercetării stiin ţifice privind aprob area metodologiei pen tru evaluarea şi interventia
integrat6 in vederea "incadrării copiilor cu
'in grad de handicap, a orient ării
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şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum şi in vederea
abilit6rii şi reabilit6rii copiilor Cu dizabilit6ti şi/sau cerinte educationale spec/ale;
- prevederile Ordinului comun nr. 1883/14 septembrie 2016 al ministrului munch',
familiei, protectiei sociale si persoanelor veIrstnice i nr. 1306/17 noiembrie 2016 al
ministrului seinat6tli pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor
Cu dizabilităţi in grad de handicap şi a modalit6tilor de aplicare a acestora;
- prevederile Hot6r6srii de Guvern nr. 502/2017 privind organizarea şifuncţionarea
comisiei pentru protectia copilului,
Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urge,* a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi complet6rile ulterioare,
HOTARA5TE:
Art.1 (1) Se aprob6 componenta Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului
Ialomita potrivit prevederilor Hot6rarii de Guvern nr. 502/2017 privind organizarea şi
functionarea comisiei pentru protectia copilului, cu urm ăto area component6:
Presedinte
Adrian-Robert lonescu - Secretarul General al Judetului lalomita
Vicepresedinte
Paul Marcu directorul general al Directiei Generale de Asistent ă Socială şi Protectia
Copilului
Membri titulari
Dr. Nina Precup Văkea - medic primar pediatrie - desemnată de Directia de S ăn ătate
Public6 Judetean ă lalomita;
Angela Bojoga psiholog - desemnat ă de Inspectoratul 5colar Judetean lalomita;
Silviu Castel Vlădăreanu - desemnat de Agentia Judetean ă pentru Pl6ti şi Inspectie
Socială Ialomita;
Pr. Daniel — George Sturzoiu - reprezentant al Episcopiei Sloboziei i C6I6rasilor
(organism privet acreditat);
Sergiu Dan Mihai reprezentant al Fundatiei Cuvioasa Paraschiva (organism privet
acreditat).
Membri supleanfi
Dr. loana Balmus - medic specialist pediatrie - desemnat ă de Directia de S ăn ătate
Publică Judetean6 lalomita;
Prof. loana Mădălina Neagu desemnată de lnspectoratul 5colar Judetean lalomita;
Violeta Stăncescu desemnat6 de Agentia Judetean ă pen tru Plerti şi Inspectie Social6
lalomita;
Diac. lulian Turtoi reprezentant al Episcopiei Sloboziei I C6I6rasilor (organism privet
acreditat);
Georgian Bala - reprezentant al Fundatiei Cuvioasa Paraschiva (organism privet
acreditat).
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(2) Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii
acestuia în situatii terneinic motivate.
Art.2 (1) Cornisia Judetean ă pen tru Protectia Copilului lalomita exercit ă atribu ţiile
ce îi revin i funcţionează potrivit Hotărarii de Guvern nr, 502/2017 privind organizarea
şi functionarea cornisiei pen tru protectia copHului.
(2) Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de un secretariat core
funclioneaza in cadrul Directiei Generale de Asistentă Social(' 51 Protectia Copilului
lalomita.
(3) Pre5edintele, vicepre5edintele 5i membrii Comisiei, precum 5i secretarul
acesteia, au dreptul la o indemnizatie de 5edintă echivalentă cu 1% din indemnizatia
Pre5edintelui Consiliului Judetean lalomita.
(4) lndemnizatia prevăzută la alin.(3) se acordă pentru participarea la maxim 2
sedinte ordin are pe lun ă si se suportă din bugetul judetului, în limita creditelor bugetare
apro bate cu această destinaţie si cu incadrarea în limita maxim ă a cheltuielilor de
personal.
Art.3 Cu data intrăril in vigoare a prezentei hotărdri îţi incetează aplicabilitatea
Hotărtirea Consiliului Judet-ean nr. 157 din 29.09.2017 privind reorganizarea Comisiei
Judetene pentru Protectia Copilului cu modific ările 5i completările ulterioare.
Art.4 Prezenta hotărdre devine obligatorie 5i produce efecte de la data
cornunicării.
Art.5 Prin grija Secretarului General al Jude ţului lalomi ţa, prezenta hotăretre se va
comunica, spre ducere la indeplinire, institutlilor si persoanelor si nominalizate la art. 1
alin. (1), Directlei Generale de Asistentă Social(' 5i Protectia Copilului lalomita si, spre
stiintă, Instituţiei Prefectului Judetul lalomita, urmand a fi publicata pe site-ul
Consiliului Judetean lalomita.

PPRESEDINTE
MARIAN PAVEL

Avizeazâ,
Secretarul general al Juderului lalomita
ADRIAN - ROBERT IONESCU
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REFERAT DE APROBARE
la prolectul de hotkare privind stabilirea componentel Comisiel Judetene
pentru Protectia Copilului lalomita

Prin proiectul de hotă rke supus dezbaterii ş i aprob ă rii Consiliului Jucletean lalomita
se propune aprobarea noii componente a Connisiei Judetene pentru Protectia Copilului
lalomita.
La nivelul judetului Ialomi ţa Comisia Judetean ă pentru Protectia Copilului
functioneaz ă in temeiul prevederilor Legii nr. 272//2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului, republicat ă , cu modifickile ş i completkile ulterloare, ale Hot ă rkii de
Guvern nr. 502/2017 privind organizarea ş i functionarea comisiei pentru protectia
copilului, respectiv ale Hot ă rkii Consiliului Judetean lalonnita nr. 157 din 29.092017, cu
modifickile si completkile ulterioare.
Conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Hot ă ră rea de Guvern nr. 502/2017
mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitate de prelungire numai in
situatii temeinic motivate. Actuala component ă a Comisiei a fast stabilit ă prin Hotkă rea
Consiliului Judetean lalomita nr. 157 din 29.09.2017, cu modific ă rile î complet ă rile
ulterioare, mandatul membrilor expir ă nd in septembrie anul curent, iar potrivit
prevederilor art. 3 ann. (1) din Hotk ă rea de Guvern nr. 502/2017, Comisia Judetean ă
pentru Protectia Copilului lalomita este alc ă tuită din :
secretarul general al judetului lalomita, in calitate de presedinte;
directorul general al Directiei Generale de Asistervt ă Social ă si Protectia Copilului
lalomita, in calitate de vicepresedinte;
un medic specialist desemnat de Directia de S ă n ă tate Public ă lalonnita;
- un psiholog/psihopedagog desemnat de Inspectoratul Ş colar Judetean lalomita;
- un reprezentant desemnat de Agentia Judetean ă pentru Pl ă ti ş i lnspectie Social ă
lalomita;
- doi reprezentanti desemnati de organisme private acreditate, i anume, din partea
Episcopiei Sloboziei i Că l ă ra ş ilor, respectiv Fundatia "Cuvioasa Paraschiva".
Avă nd in vedere prevederile legale mai sus precizate, precurn şi propunerile
formulate de c ă tre instituVile prev ă zute de actul normativ incident, propune spre
aprobare noua component ă a Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului lalomita astfel
cum este mentionat ă in raportul Secretarului General al Judetului lalomita i in proiectul
de hot ă ră re.
,

Pentru activitatea desf ă surată , pre şedintele, vicepre şedintele ş i nnembrii Comisiei,
precum ş i secretarul acesteia, au dreptul la o indemnizatie de şedintă echivalent ă cu 1%
din indennnizatia Pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomi ţa. Prin proiectul de hot ă ră re se
propune ca indemnizatia s ă se acorde pentru maxim dou ă şedinte ordinare lunare.
Tn conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Hotă ră rea
Guvernului nr. 507/2012, componenta Cornisiei se aprob ă prin hot ă ră rea consiliului
judetean.
Constat ă nd că sunt indeplinite conditiile de legalitate ş i oportunitate, propun
Consiliului Judetean lalornita adoptarea hot ă ră rii In forma 51 continutul prezentate în
proiect.

Redactat
Haimana Ana - Maria

Mamber dIVA Faelmalgr

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
Tel.: 0243 230200
Paw. 0243 230250

Slobuzia - Plata ilevrAutiel Nr. 1

Nr.ch356 /2022 -

cp7119C0 114WWMENTOVUTEM
rgăi1:3

web: www.achet,ro
e-mali: c,1149ci netro

0

dino920 .2022

RAPORT

la proiectul de hotgrare privind stabilirea componentei Comislei Judetene pentru
Protectia Copilului lalomita

Proiectul de hotă ră re supus dezbaterii Consiliului Judetean lalornita propune
stabilirea noii componente a Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului
Tn prezent, acest organ de specialitate al Consiliului Jude ţean lalomi ţa este constituit
fă ră personalitate juridic ă , potrivit prevederilor Legii nr. 272//2004 privind protectia ş i
promovarea drepturilor copilului, republicat ă , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare,
ale Hot ă ră rii de Guvern nr. 502/2017 privind organizarea ş i functionarea comisiei pentru
protecţia copilului, respectiv ale Hot ă rkii Consiliului Judetean lalomita nr. 157 din
29.09.2017, cu modific ă rile şi complet ă rile ulterioare.
Conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Hot ă ră rea de Guvern nr. 502/2017
mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitate de prelungire numai în
situa ţii temeinic motivate.
Tntruck mandatul anterior al membrilor Comisiei expir ă la data de 29.09.2022 şi
luând in considerare 5i propunerile formulate in acest sens de c ă tre instituVile prev ă zute
de actul normativ incident, propun stabilirea noii componen ţe a Comisiei Judetene pentru
Protectia Copilului lalomita, in conformitate cu prevederile art. 3 atm. (1) din Hot ă ră rea de
Guvern nr. 502/2017, dup ă cum urmeaz ă :
Pre şedinte
Adrian Robert lonescu Secretarul General al Judetului la lomita
-

-

Viceprqedinte
Paul Marcu directorul general al Directiei Generale de Asistert ă Social
Copilului lalomita
-

şi Protectia

Membri titulari
Dr. Nina Precup Valcea medic primar pediatrie - desemnat ă de Directia de S ă n ătate
Publică Judetean ă lalomita;
Angela Bojoga psiholog desemnat ă de lnspectoratul Şcolar Judetean
-

desemnat de Agentia Judetean ă pentru Pl ă ti ş i Inspectie Social ă
lalomita,
Pr. Daniel George Sturzolu reprezentant al Episcopiei Sloboziei ş i C ă l ă ra şilor (organism
privat acreditat);
reprezentant al Fundatiei Cuvioasa Paraschiva (organism privat
Sergiu Dan Mihai
acreditat).
Silviu Costel VISd ă reanu

-

-

—

-

Membri supleanti
Dr. loana Balmus medic specialist pediatrie - desemnat ă de Directia de S ă n ă tate Public ă
Judetean ă lalomita;
Prof. loana M ăd ă nna Neagu desemnat ă de Inspectoratul 5colarJudetean lalomita;
desemnată de Agentia Judetean ă pentru Pl ăti ş i Inspectie Social ă
Violeta Stincescu
lalomita;
reprezentant al Episcopiei Sloboziei ş i Că lă ra ş ilor (organism privat
Diac. lulian Turtoi
acreditat);
Georgian Bala reprezentant al Fundatiei Cuvioasa Paraschiva (organism privat acreditat).
-

-

-

-

-

SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI IALOMITA
ADRIAN-ROBERT ION ESCU

