
ROMÂNIA                                                                                                                PROIECT 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                          AVIZAT, 

                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                   Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj  

Consiliul Judeţean Gorj,  

 

Având în vedere:  

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei juridice, dezvoltarea capacităţii administrative și 

achiziții publice; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială; 

- Prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 3-5 din HG nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei 

pentru protecția copilului; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 164/29.09.2017 privind modificarea 

componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj; 

- Adresa Fundației “S.O.S. Copiii Gorjului” nr. 8/27.01.2020, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 1258/29.01.2020, însoțită de declarația pe proprie răspundere a 

doamnei Bobină Ileana, psiholog în cadrul Fundației“S.O.S. Copiii Gorjului”, 

 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

                            

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I. Componența nominală a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj se modifică în sensul 

înlocuirii reprezentantului Fundației “S.O.S. Copiii Gorjului”, respectiv a doamnei Clinciu 

Alina Georgiana cu doamna Bobină Ileana, în calitate de membru supleant.   

 

Art. II. Articolul 1, alineatul (2), litera d) din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

164/29.09.2017 privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția 

Copilului Gorj se modifică și va avea următorul cuprins: 

“d) Bobină Ileana, psiholog, reprezentant al Fundației “S.O.S. Copiii Gorjului” – membru 

supleant”. 



Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 164/29.09.2017 privind 

modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj rămân 

neschimbate. 

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor prevăzute la art. I, Fundației “S.O.S. Copiii 

Gorjului”, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, Comisiei pentru 

Protecția Copilului Gorj și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE,  

Cosmin-Mihai Popescu 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,  

                                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. _______  

Adoptată în şedinţa din 27.02.2020 

Cu un nr. de __________ voturi  

Din numărul consilierilor județeni prezenți 



CONSILIUL  JUDEŢEAN  GORJ 

                                          

                                                    REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru 

Protecția Copilului Gorj 

         

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, propun modificarea componenței nominale a 

Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

164/29.09.2017, ca urmare a solicitării Fundației “S.O.S. Copiii Gorjului” nr. 8/27.01.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1258/29.01.2020.  

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) și (2) din HG nr. 502/2017 privind organizarea și 

funcționarea comisiei pentru protecția copilului, membrii comisiei sunt: 

- un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având cel puțin 

gradul de medic specialist în una din următoarele specialități medicale sau asimilate: 

neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică sau orice altă specializare 

pediatrică, desemnat de direcția de sănătate publică județeană; 

- un psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul școlar județean; 

- un reprezentant desemnat de agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, de 

preferință un asistent social; 

- doi reprezentanți ai organismelor private acreditate,  

iar fiecare membru titular are desemnat un membru supleant. 

Fundația “S.O.S. Copiii Gorjului” este unul din cele două organisme private acreditate 

reprezentate în Comisia pentru Protecția Copilului Gorj. 

Prin adresa nr. 8/27.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

1258/29.01.2020, Fundația “S.O.S. Copiii Gorjului” a solicitat Consiliului Județean Gorj 

înlocuirea reprezentantului său, respectiv a doamnei Clinciu Alina Georgiana, din calitatea de 

membru supleant în Comisia pentru Protecția Copilului Gorj, cu doamna Bobină Ileana, 

psiholog în cadrul Fundației, precizând că persoana propusă îndeplinește cerințele prevăzute 

de HG nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului. La 

adresa de mai sus, Fundația “S.O.S. Copiii Gorjului” a anexat și Declarația pe propria 

răspundere a doamnei Bobină Ileana cu privire la faptul că aceasta nu desfășoară activități în 

cadrul autorităților publice centrale sau locale, interdicție stabilită prin art. 4 alin. (2) din actul 

normativ menționat. 

Având în vedere cele de mai sus, se impune adoptarea unei hotărâri de către Consiliul 

Județean Gorj, în vederea modificării componenței nominale a Comisiei pentru Protecția 

Copilului Gorj. 

 

                                                         INIŢIATOR,  

                                                        PREŞEDINTE,  

                                           COSMIN-MIHAI  POPESCU  



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI 

ACHIZIȚII PUBLICE 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru 

Protecția Copilului Gorj 

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru Protecția 

Copilului este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean, având 

următoarele atribuții principale:  

- stabilirea încadrării în grad de handicap a copilului; 

- pronunțarea, în condițiile legii, cu privire la propunerile referitoare la stabilirea unei 

măsuri de protecție specială a copilului; 

- soluționarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 164/29.09.2017 a fost modificată 

componența nominală a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj, în vederea asigurării 

respectării prevederilor noului act normativ ce reglementează organizarea și funcționarea 

acestei structuri – HG nr. 502/2017 – potrivit căruia membrii comisiilor de protecție a copilului 

sunt: 

- un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având cel puțin 

gradul de medic specialist în una din următoarele specialități medicale sau asimilate: 

neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică sau orice altă specializare pediatrică, 

desemnat de direcția de sănătate publică județeană; 

- un psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul școlar județean; 

- un reprezentant desemnat de agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, de 

preferință un asistent social; 

- doi reprezentanți ai organismelor private acreditate, propuși de secretarul județului [art. 

3, alin. 1, lit. c)-f)]. 

Conform art. 3, alin. (2) din același act normativ, fiecare dintre membrii titulari ai 

Comisiei are desemnat un membru supleant.  

Fundația “S.O.S. Copiii Gorjului” este unul din cele două organisme private acreditate 

reprezentate în Comisia pentru Protecția Copilului Gorj. 

Prin adresa nr. 8/27.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

1258/29.01.2020, Fundația “S.O.S. Copiii Gorjului” a solicitat Consiliului Județean Gorj 

înlocuirea reprezentantului său, respectiv a doamnei Clinciu Alina Georgiana, din calitatea de 

membru supleant în Comisia pentru Protecția Copilului Gorj, cu doamna Bobină Ileana, 

psiholog în cadrul Fundației, precizând că persoana propusă îndeplinește cerințele prevăzute 

de HG nr. 502/2017. De asemenea, Fundația “S.O.S. Copiii Gorjului” a transmis și Declarația 

pe propria răspundere a doamnei Bobină Ileana cu privire la faptul că aceasta nu desfășoară 

activități în cadrul autorităților publice centrale sau locale, interdicție instituită prin art. 4 alin. 

(2) din actul normativ menționat. 

Având în vedere cele de mai sus, consideram legal proiectul de hotărâre privind 

modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj în forma 

inițiată. 
DIRECTOR EXECUTIV, 

COSTEL MARCĂU 


