CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Dolj

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 22541/04.10.2021 întocmit de Serviciul
Coordonare Protecție Socială, Secretariat, Administrativ, raportul Serviciului Juridic nr.
23010/08.10.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,
în baza art. 115 alin.(1) din Legea nr. 272/2004 republicată, privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, a art. 3 și
art. 5 lit.c) din H.G. nr.502/13.07.2017 privind organizarea și funcționarea comisiei
pentru protecția copilului,
având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj nr.
406/23.09.2021 prin care dl. Șovăilă Cristian Marian este promovat pentru exercitarea
temporară a funcției publice specifice de conducere vacante de secretar general al
județului Dolj, începând cu data de 27.09.2021.
în temeiul art. 173 alin.(1) lit.f), art. 182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă modificarea componenței Comisiei pentru Protecția
Copilului Dolj prevăzută la art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.
226/2020 astfel:

(1) Membri titulari:
1. Șovăilă Cristian Marian – președinte – secretar general al județului Dolj
2. Stancu Florin Ionuț
– vicepreședinte – dir.general al Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj
3. Dr.Popescu Olimpia – membru - Direcția de Sănătate Publică Dolj.

4. Glăvan Mihai
– membru – Inspectoratul Școlar Județean Dolj
5. Cocora Elena Mihaela – membru – Agenția Națională pentru Plăți și
Inspecție Socială Dolj
6. Enache Mihai
– membru - Terre des hommes
7 .Bălănescu Cristina
– membru – World Vision
(2)Membri supleanți:
1 .Mirea Raluca - Direcția de Sănătate Publică Dolj
2 .Ioana Mihaela - Inspectoratul Școlar Județean Dolj
3 .Șișu Ovidiu Adrian - Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj
4. Cernușcă Marius - Terre des hommes
5 .Ungureanu Georgeta - World Vision
Art. 2 Celelalte dispoziții ale Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.226/2020 își
mențin valabilitatea.
Art. 3 (1) Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat și Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
(2) Un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica membrilor Comisiei
pentru Protecția Copilului Dolj.
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CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ
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PREȘEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA
MODIFICARII COMPONENȚEI COMISIEI PENTRU PROTECȚIA
COPILULUI DOLJ
În conformitate cu prevederile art. 1 din H.G. nr.502/2017 privind organizarea și
funcționarea comisiei pentru protecția copilului, comisia pentru protecția copilului,
denumită în continuare Comisia, prevăzută la art.115 din Legea nr.272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al
consiliului județean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului București,
cu activitate decizională în materia protecției și promovării drepturilor copilului.
Comisia respectă, promovează și garantează drepturile copilului în toate
activitățile pe care le întreprinde.
Potrivit prevederilor art.3 din H.G. nr.502/2017 privind organizarea și
funcționarea comisiei pentru protecția copilului:
”Comisia este alcătuită din 7 persoane și are următoarea componență:
a) secretarul județului, respectiv secretarul sectorului municipiului București –
președinte;
b) directorul executiv/general al direcției generale de asistență social și protecția
copilului, denumită în continuare Direcție – vicepreședinte. Acesta poate delega
atribuțiile care îi revin directorului executiv adjunct/general adjunct care coordonează
activitatea de protecție a drepturilor copilului;
c) un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având cel
puțin gradul de medic specialist în una dintre următoarele specialități medicale sau
asimilate: neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică sau orice altă
specializare pediatrică, desemnat de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a
municipiului București – membru;
d) un psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul școlar județean, respectiv
al municipiului București – membru;

e) un reprezentant desemnat de agenția județeană pentru plăți și inspecție socială,
respectiv a municipiului București, de preferință un asistent social - membru;
f) doi reprezentanți ai organismelor private acreditate, propuși de secretarul județului,
respectiv al sectorului municipiului București – membri.
Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj nr.403/23.09.2021 a
încetetat exercitarea cu caracter temporar a funcției publice specifice de conducere
vacante de secretar general al județului Dolj de către doamna Nicolae Anda Mirei.
Potrivit Dispoziției nr. 406/24.09.2021 emisă de Președintele Consiliului Județean
Dolj, domnul Șovăilă Cristian Marian este promovat pentru exercitarea temporară a
funcției publice specifice de conducere vacante de secretar general al județului Dolj,
începând cu data de 27.09.2021.
Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre
privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Dolj, astfel:
(1) Membri titulari:
1. Șovăilă Cristian Marian – președinte – secretar general al județului Dolj
2. Stancu Florin Ionuț
– vicepreședinte – dir.general al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj
3. Dr.Popescu Olimpia
– membru - Direcția de Sănătate Publică Dolj
4. Glăvan Mihai
– membru – Inspectoratul Școlar Județean Dolj
5. Cocora Elena Mihaela – membru – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție
Socială Dolj
6. Enache Mihai
– membru - Terre des hommes
7. Bălănescu Cristina
– membru – World Vision
(2)Membri supleanți:
1. Mirea Raluca - Direcția de Sănătate Publică Dolj
2. Ioana Mihaela - Inspectoratul Școlar Județean Dolj
3. Șișu Ovidiu Adrian - Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj
4. Cernușcă Marius - Terre des hommes
5. Ungureanu Georgeta - World Vision

DIRECTOR EXECUTIV

SEF SERVICIU

ADRIANA CRISTINA VĂRGATU

CIMPOERU ADELA CĂTĂLINA

ÎNTOCMIT
CONSILIER
MILU MILITARU ADRIANA

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat
Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr.23010/08.10.2021
VIZAT
DIRECTOR EXECUTIV
Adriana Cristina Vărgatu

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru
Protecția Copilului Dolj
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) și art. 136 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea
profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul
profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul
Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea
modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Dolj, în raport cu atribuțiile și
competențele specifice acestui serviciu și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea modificării componenței Comisiei
pentru Protecția Copilului Dolj.
2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului,
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente
etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de
hotărâre:
- art. 115 alin.(1) din Legea nr. 272/2004 republicată, privind protecția și promovarea
drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3 și art. 5 lit.c) din H.G. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei
pentru protecția copilului;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj nr. 406/24.09.2021;
- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
serviciului juridic: nu este cazul.
4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.
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