
R O M Â N I A        
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenței Comisiei pentru protecția copilului  
a județului Prahova 

 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 19385/25.08.2022 prezentat de Președintele Consiliului 

Județean Prahova prin care se propune aprobarea componenței Comisiei pentru protecția 
copilului a județului Prahova și raportul nr. 19386/25.08.2022 al Direcției Juridic 
Contencios și Administrație Publică; 

- Prevederile art. 115, alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecția 
și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Prevederile art. 3 și ale art. nr.  5 din Hotărârea  Guvernului nr. 502/2017 privind 
organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (5) lit. b), art. 182 alin. (1) și (2) și ale art. 196 
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
Consiliul Județean Prahova adoptă  prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. Se aprobă componența Comisiei pentru protecția copilului a județului 

Prahova, după cum urmează:       

1. Bîgiu Hermina Adi, Secretarul general al județului – președinte; 
2. Bocioacă Alexandru Ion, directorul executiv al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova – vicepreședinte;   
3. Iorga Adrian, medic primar în specialitatea pediatrie - membru,                                          

desemnat  de Direcția de sănătate publică Prahova; 
Membru supleant: 

4. Gociu Claudia, profesor psihopedagogie specială  - membru, desemnat de 
Inspectoratul Școlar Județean Prahova;     
Membru supleant: Adet Nicoleta, profesor psihopedagogie.                                         

5. Moraru Bogdan, jurist -  membru,  desemnat de Agenția județeană pentru plăți 
și inspecție socială Prahova;   
Membru supleant: Negulescu Elena  Izabela, inspector superior.                                                                                       

6. Tănase Ana Cristina, membru, reprezentantul  Asociației Provita „Sfântul 
Brâncoveanu”, reprezentantul organismelor private acreditate; 
Membru supleant: Tănase Gavriil. 

7. Tănase Melanie - membru, reprezentantul  Asociației „Provita Pentru Născuți 
și Nenăscuți” Ctf Rizănești , reprezentantul organismelor private acreditate; 
Membru supleant: Constantin Carmen – asistent social. 
 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 145/22.08.2017 privind 
aprobarea componenței  Comisiei pentru protecția copilului  a județului Prahova, cu 
modificările  și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea. 



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

hotărâre persoanelor interesate. 
 

 
PREȘEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 
 

 
                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                              SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                    Hermina Adi Bîgiu 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 19385/25.08.2022 

 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru protecția 

copilului a județului Prahova 
 
 La data de 25 iulie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
596 Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei 
pentru protecția copilului, care abrogă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.437/2004 
privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004. 
 Potrivit prevederilor art. 3 din noua reglementare:  
  (1) 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 socială și protecția 
copilului - 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 - 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. 
    (3) Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii 
acestuia în situații temeinic motivate. 

În conformitate cu procedura stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 502/2017, 
Direcția de Sănătate Publică Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Agenția 
Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova și-au desemnat, conform adreselor 
anexate, reprezentanții, în calitate de membri ai comisiei. De asemenea, din partea 
organismelor private acreditate, se propun doi reprezentanți, din cadrul Asociației 
Provita „Sfântul Brâncoveanu” și Asociației „Provita Pentru Născuți și Nenăscuți” Ctf 
Rizănești. 
  Față de cele expuse mai sus supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect 
de hotărâre. 

 

P R E Ș E D I N T E, 
Iulian Dumitrescu 



R O M Â N I A  
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI  
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 19386/25.08.2022 
 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre 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. 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 - 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. 
    (3) Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii 
acestuia în situații temeinic motivate. 

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

 
 

Director executiv 
 Alina Georgiana TINCĂ 

 


