
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cu privire la:  modificarea componentei Comisiei pentru  
                      Protectia Copilului 
 
 
Având în vedere: 

?  expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarâre; 
?  raportul Secretarului General al  Judetului nr. 325/20.01.2005; 
?  adresa Inspectoratului de Politie al Judetului Olt nr. 

8002/04.01.2005, înregistrata la Consiliul Judetean sub 
nr.22/04.01.2005; 

?  avizul Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii, 
nr. 429/26.01.2005; 

?  avizul Comisiei pentru munca, protectie sociala, activitati sportive 
si agrement, nr. 434/26.01.2005; 

?  prevederile Hotarârii Consiliului Judetean  nr. 122/2004 cu privire 
la înfiintarea Comisiei pentru Protectia Copilului; 

?  prevederile art. 5 alin. (2) lit. c) din Hotarârea Guvernului nr. 
1437/2004 priind organizarea si metodologia de functionare a 
Comisiei pentru Protectia Copilului, 

 



  
În temeiul  art. 109 alin. (1) din Legea administratiei publice locale 
nr. 215/2001, cu modificarile si completarile  ulterioare, 

 
CONSILIUL  JUDETEAN  OLT  adopta prezenta  

                                                                H O T A R Â R E: 
 

Art.1.  Se modifica componenta Comisiei pentru Protectia 
Copilului, prin înlocuirea doamnei Tinca Elena, subcomisar de politie, 
cu domnul Deaconu Aurelian, comisar de politie – reprezentant al 
Inspectoratului de Politie al Judetului Olt. 

Art.2.  Prezenta hotarâre se aplica cu data de 01 februarie 
2005 si se comunica domnului Deaconu Aurelian în vederea aducerii 
la îndeplinire, doamnei Tinca Elena, Inspecoratul de Politie al 
Judetului Olt, Comisiei pentru Protectia Copilului, Directiei Generale 
pentru Protectia Drepturilor Copilului si Prefecturii judetului Olt. 
 
                                      
                          P R E S E D I N T E  
                               JENEL  COPILAU 
 
 
 
 
                                                                CONTRASEMNEAZA, 
                                                               SECRETAR   GENERAL 
                                                                     AL  JUDETULUI  
                                                                       Marin DOBRE 
 
 
 
SLATINA, 27 IANUARIE 2005 

NR. 7 
MD/JI/2ex. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
cu privire la Proiectul de Hotarâre referitor la modificarea 

componentei Comisiei pentru Protectia Copilului 
 

 
Comisia pentru Protectia Copilului,  a fost înfiintata prin 

Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr. 122/2004, în baza 
prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1437/2004 este organul de 
specialitate, fara personalitate juridica, al Consiliului Judetean, cu 
activitate decizionala în materia protectiei  si promovarii drepturilor 
copilului, având ca principale atributii:  stabileste încadrarea copiilor 
cu dezabilitati într-un grad de handicap si, dupa caz, orientarea scolara 
a acestora, stabileste masurile de protectie speciala a copiilor în 
conditiile legii, reevalueaza periodic hotarârile privind masurile de 
protectie precum si încadrarea în grad de handicap si orientarea scolara 
a copiilor pe baza sesizarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectie a Copilului, solutioneaza cererile privind eliberarea 
atestatului de asistent maternal profesionist, solutioneaza plângerile 
adresate de copii în masura în care solutionarea acestora nu este 
stabilita de lege în competenta altor institutii, promoveaza drepturile 
copilului în toate activitatile pe care le întreprinde, informeaza parintii 
cu privire la  consecintele plasamentului asupra raporturilor pe care le 
au cu copiii, revoca sau înlocuieste masura stabilita în conditiile legii, 



daca împrejurarile care au determinat stabilirea acestora s-au 
modificat. 

Comisia îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege. 
Comisia se compune din 7 membrii, din care face parte si un 

reprezentant al Inspectoratului de Politie al Judetului Olt. 
Prin adresa nr. 8002/2005, înregistrata la Consiliul Judetean sub 

nr. 22/2005, Inspectoratul de Politie al Judetului Olt solicita înlocuirea 
reprezentantului institutiei respective în Comisia pentru Protectia 
Copilului, d-na Tinca Elena – subcomisar de politie cu dl. Deaconu 
Aurelian – comisar de politie, impunându-se astfel modificarea 
componentei Comisiei pentru Protectia copilului. 

Proiectul de Hotarâre este întocmit cu respectarea prevederilor 
legale si propun aprobarea acestuia în forma prezentata. 

 
 
 
 
 
 
 
                        INITIATOR, 
                   Jenel   COPILAU 
            CONSILIER  JUDETEAN  

 
 
 
 

 
 
 

 


