
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei

Comisiei pentru protecţia copilului a judeţului Prahova

Având în vedere:
-  Expunerea  de  motive  a  domnului  Bogdan  Andrei  Toader  vicepreşedinte  al

Consiliului  judeţean Prahova şi  referatul  secretarului  judeţului  prin care  se  propune
aprobarea  modificării  componenţei  Comisiei  pentru  protecţia  copilului  a  judeţului
Prahova,  precum şi  raportul  nr.  4999/18.03.2015  al  Serviciului  Juridic  Contencios,
Relaţii Publice, Monitor Oficial, ATOP;

- Adresa nr. 242015/18.03.2015 a Fundatiei Motivation România, înregistrată
la Consiliul judetean Prahova la nr. 4994/18.03.2015;

- Prevederile articolelor  4, 5 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind
organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului;

- În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă modificarea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului
a judeţului Prahova, după cum urmează:

A. Se revocă din componenţa Comisiei pentru protecţia copilului doamna Baciu
Constanţa  Camelia,  Organizaţia  Umanitară  Concordia,  reprezentantul
organismelor private acreditate, propus de secretarul judeţului, din calitatea
de membru;

B. Se desemnează în componenţa Comisiei pentru protecţia copilului doamna
Dragomir Constanţa Cecilia, Funda ia Motivation România, reprezentantulț
organismelor private acreditate, propus de secretarul judeţului, în calitate de
membru;

Art. 2. Prezenta hotărâre revocă hotărârea nr. 204/2013 a Consiliului judeţean,
privind  modificarea  componenţei  Comisiei  pentru  protecţia  copilului  a  judeţului
Prahova.

Art. 3. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.

PREŞEDINTE
Mircea Cosma

        CONTRASEMNEAZĂ
                  SECRETAR,

        Mihail Pavel
Ploieşti, 19 mar 2015
Nr.040



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării

componenţei Comisiei pentru protecţia copilului a judeţului Prahova

Prin hotărârea nr. 134 din 29 decembrie 2004 a Consiliului Judeţean Prahova, a

fost aprobată componenţa Comisiei pentru protecţia copilului a judeţului Prahova, în

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 1437/2004 privind organizarea

şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului.

În  anul  2013  această  hotărâre  a  fost  modificată  prin  hotărârea  nr.  204,

stabilindu-se  ca  reprezentant  al  organismelor  private  acreditate  doamna  Baciu

Constanţa Camelia, de la  Organizaţia Umanitară Concordia.

 În  conformitate  cu  normele  legale  menţionate,  reprezentantul  organismului

privat din componenţa Comisiei pentru protecţia copilului este desemnat prin rotaţie,

pentru o perioadă de un an, propunerea fiind făcută de secretarul judeţului.

În  aceste  condiţii,  propunem  revocarea,  din  componenţa  Comisiei  pentru

protecţia copilului a doamnei Baciu Constanţa Camelia, de la  Organizaţia Umanitară

Concordia şi desemnarea în locul său a doamnei Dragomir Constanţa Cecilia, de la

Funda ia Motivation România.ț

VICEPREŞEDINTE
Bogdan Andrei Toader



R O M Â N I A
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS
RELAŢII PUBLICE, MONITOR OFICIAL, ATOP
Nr.4999 /18.03.2015

Raport
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei 

pentru protecţia copilului a judeţului Prahova

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia

de  funcţionare  a  Comisiei  pentru  protecţia  copilului,  Consiliul  judeţean  aprobă

înfiinţarea şi componenţa comisiei, la propunerea secretarului judeţului.

Prin hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 134/2004 s-a aprobat componenţa

Comisiei pentru protecţia copilului a judeţului Prahova, în următoarea componenţă: 

- preşedinte – secretarul general al judeţului;

- vicepreşedinte – directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă

Socială şi Protecţia Copilului;

- 5 membri;

În  conformitate  cu  prevederile  art.  8  din  hotărârea  susmenţionată,

reprezentantul organismului privat acreditat din componenţa comisiei pentru protecţia

copilului este desemnat prin rotaţie, pentru o perioadă de un an, de către secretarul

judeţului. 

În aceste condiţii, în locul doamnei Baciu Constanţa Camelia, de la Organizaţia

Umanitară  Concordia  este  desemnată  doamna  Dragomir  Constanţa  Cecilia,  de  la

Funda ia Motivation România.ț

Faţă de cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Şef Serviciu
Tincă Alina Georgiana



R O M Â N I A
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR

REFERAT

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia

de  funcţionare  a  Comisiei  pentru  protecţia  copilului,  Consiliul  judeţean  aprobă

înfiinţarea şi componenţa comisiei.

Potrivit prevederilor art.8 lit.b din hotărârea susmenţionată, 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.

Prin  hotărârea Consiliului  judeţean Prahova nr.  204/2013 a fost  desemnată în

componenţa comisiei doamna Baciu Constanţa Camelia, de la Organizaţia Umanitară

Concordia.

Prin  adresa  nr.  242015/18.03.2015,  Funda ia  Motivation  România  aț

nominalizat-o pe doamna Dragomir Constanţa Cecilia ca reprezentant al organizaţiei

în componenţa Comisiei pentru protecţia copilului Prahova.

Având în vedere cele prezentate, propun desemnarea,  în componenţa Comisiei

pentru  protecţia  copilului  Prahova,  a  doamnei  Dragomir  Constanţa  Cecilia,  de  la

Funda ia  Motivation  România  în  locul  doamnei  Baciu  Constan a  Camelia,  ț ț de  la

Organizaţia Umanitară Concordia. 

Secretar
Mihail Pavel


