
R O M Â N I A  

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova 

nr. 145/2017 privind aprobarea componenței Comisiei pentru protecția 

copilului a județului Prahova 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 17836/13.08.2019 prezentat de președintele 

Consiliului Județean Prahova prin care se propune modificarea prevederilor Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova nr. 145/2017 privind aprobarea componenței Comisiei 

pentru protecția copilului a județului Prahova și raportul nr. 17856/13.08.2019 al 

Direcției juridic contencios și administrație publică; 

- Prevederile art. 115 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea   drepturilor   copilului,   republicată,   cu   modificările   și   completările 

ulterioare; 

- Prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea 

și funcționarea comisiei pentru protecția copilului; 
- În temeiul prevederilor art. 173 alin. (5) lit. b) și ale art. 182 alin. (1) și (2) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 
 

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 

Art.  1.  Se  modifică  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Județean  Prahova  nr. 

145/2017  privind  aprobarea  componenței  Comisiei  pentru  protecția  copilului  a 

județului Prahova, astfel: 

- pct. 3 al art. 1 va avea următorul cuprins: 

3. Adrian IORGA, medic primar în specialitatea pediatrie - membru, 

desemnat de Direcția de Sănătate Publică Prahova; 
Membru  supleant:  Ramona  Carmen  CODREȘI,  medic  specialist  în 

specialitatea pediatrie. 

 Art.  2.  Celelalte  prevederi  ale  Hotărârii  Consiliului  județean  Prahova  nr. 

145/2017  privind  aprobarea  componenței  Comisiei  pentru  protecția  copilului  a 

județului Prahova rămân neschimbate. 

Art.  3.  Direcția  Juridic  Contencios  și  Administrație  Publică  va  comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

PREȘEDINTE, 

Bogdan Andrei TOADER 
 

 
 
 
 
 
 

Ploiești, 28 august 2019 

Nr. 104 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 

Hermina Adi BÎGIU 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr. 17836/13.08.2019 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului 

Județean Prahova nr. 145/2017 privind aprobarea componenței Comisiei pentru 

protecția copilului a județului Prahova 
 
 
 
 
 

Prin hotărârea nr. 145 din 22 august 2017 a Consiliului Județean Prahova, a 

fost aprobată componența Comisiei pentru protecția copilului a județului Prahova, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și 

funcționarea comisiei pentru protecția copilului. 

Prin adresa nr. 17227/06.08.2019, Direcția de Sănătate Publică Prahova a 

comunicat Consiliului județean Prahova persoanele nominalizate să facă parte din 

componența Comisiei pentru protecția copilului a județului Prahova, astfel: 

Membru titular: dr. Adrian IORGA, medic primar în specialitatea pediatrie; 

Membru supleant: dr. Ramona Carmen CODREȘI, medic specialist în 

specialitatea pediatrie. 
 

Față de cele prezentate, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

Bogdan Andrei TOADER 



 

R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 

ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Nr. 17856/13.08.2019 

 

Raport 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului 

Județean Prahova nr. 145/2017 privind aprobarea componenței Comisiei pentru 

protecția copilului a județului Prahova 

 

 

 Potrivit art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și 

funcționarea comisiei pentru protecția copilului, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 596/25 iulie 2017:  

(1) Comisia este alcătuită din 7 persoane și are următoarea componență: 

a) secretarul județului - președinte; 

b) directorul executiv/general al direcției generale de asistență socială și 

protecția copilului – vicepreședinte; 

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 - 

membru; 

d) un psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul școlar județean 

- membru; 

e) un reprezentant desemnat de agenția județeană pentru plăți și inspecție 

socială, de preferință un asistent social - membru; 

f) doi reprezentanți ai organismelor private acreditate - membri. 

(2) Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un membru 

supleant. 

 Prin adresa nr. 17227/06.08.2019, Direcția de Sănătate Publică Prahova a 

comunicat Consiliului județean Prahova persoanele nominalizate să facă parte din 

componența Comisiei pentru protecția copilului a județului Prahova, astfel: 

Membru titular: dr. Adrian IORGA, medic primar în specialitatea pediatrie; 

Membru supleant: dr. Ramona Carmen CODREȘI, medic specialist în 

specialitatea pediatrie. 

Având în vedere cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe 

care îl vizăm favorabil. 

 

Director executiv, 

Alina Georgiana TINCĂ 


