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HOTARÂRE 
                                                                                

cu privire la: modificarea  Hotarârii Consiliului Judetean nr. 122/23 
decembrie 2004 si completarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului 
 
 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive cu privire la Proiectul de hotarâre; 
- adresele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

Drepturilor Copilului nr. 43833/30.XI.2005 si 45441/13.XII.2005,  
înregistrate la Consiliul Judetean sub nr. 9188/02.XII.2005 si, respectiv 
9552/14.XII.2005;  

- adresa-fax a Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si 
Adoptie înregistrata la Directia Generala pentru Protectia  Drepturilor 
Copilului Olt sub nr. 19335/03.12.2004;  

- raportul nr.97/6.01.2006 cu privire la activitatea Comisiei pentru 
Protectia Copilului pe anul 2005 ; 

- raportul comun al Directiei pentru Administratie Publica si al 
Directiei Buget, Taxe, Impozite si Informatizare  nr. 98/9.01.2006; 

- avizul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finante, 
integrare europeana, administrarea domeniului public si privat al 
judetului nr. 154/11.01.2006; 
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- avizul Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii 
nr.157/11.01.2006;  

- avizul Comisiei pentru munca, protectie sociala, activitati 
sportive si agrement nr. 160/11.01.2006; 

- prevederile Hotarârii Consiliului Judetean nr.35/2005 cu privire 
la aprobarea Strategiei judetene în domeniul asistentei sociale si 
protectiei copilului pentru perioada 2005-2007, a Planului judetean de 
restructurare/închidere a institutiilor rezidentiale destinate protectiei 
persoanelor cu handicap si a Planului Judetean de dezinstitutionalizare a 
copiilor protejati în centrele de plasament; 

- prevederile Hotarârii Guvernului nr.1437/2004 privind 
organizarea si metodologia de functionare a Comisiei pentru protectia 
copilului; 

- prevederile  art.10 din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 8 alin (3) lit. d) si e) din Regulamentul de 
organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1434/2004; 

- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea 
drepturilor 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. I. Hotarârea Consiliului Judetean nr. 122/23 decembrie 2004 cu 
privire la înfiintarea Comisiei pentru Protectia Copilului si aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a acesteia se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza: 

1. Componenta Comisiei pentru Protectia Copilului aprobata prin 
art.2  alin.(1) al Hotarârii Consiliului Judetean nr. 122/23 decembrie 2004 
se modifica prin înlocuirea P.S.  Irineu Popa Slatineanu, arhiereu, 
Presedintele Fundatiei „BUNA VESTIRE” cu dl. Alexandru Micu, Director 
executiv al Fundatiei „CASA LUMINII”. 
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Comisia pentru Protectia Copilului va avea urmatoarea 
componenta: 

- Marin Dobre    – Secretarul General al Judetului  - Presedinte 
- Luminita Tudora  - director executiv al Directiei Judetene de      
                                  Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor   
                                  Copilului     - Vicepresedinte 
- Daniela Safta      - medic specialist pediatru reprezentant al  
                                  Directiei de Sanatate Publica  - membru 
- Monica Iliescu     - profesor psiholog reprezentant al                         
                                 Inspectoratului Scolar al Judetului Olt –  
                                  membru 
- Aurelian Deaconu -  comisar de politie, reprezentant al  
                                 Inspectoratul de Politie al Judetului Olt  -     
                                  membru 
- Velemir Radovan   - director executiv, reprezentant al Directiei  
                                     pentru Dialog, Familie si Solidaritate  
                                     Sociala  -   membru 

 - Alexandru Micu  – Director executiv al Fundatiei „CASA  
                                          LUMINII” , reprezentant al organismelor   
                                          private acreditate   -    membru 

 
2. Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei pentru 

Protectia Copilului, aprobat prin art.5 al Hotarârii Consiliului Judetean nr. 
122/23 decembrie 2004, se completeaza dupa cum urmeaza: 
  Dupa lit. i) a art. 2 alin (1) se introduc lit. j), k),  cu urmatorul 
cuprins: 
 j) avizeaza proiectul Strategiei anuale pe termen mediu si lung de 
restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala 
si protectie a drepturilor copilului. 
 k) avizeaza proiectele Rapoartelor generale privind activitatea de 
asistenta sociala si protectie a drepturilor copilului, stadiul implementarii 
strategiilor prevazute la lit. j) si propunerile de masuri pentru 
îmbunatatirea acestei activitati. 
 Dupa alin. (4) al art. 7 se introduc alin. (5) – (8) cu  urmatorul 
cuprins: 
 (5) Presedintele, Vicepresedintele si membrii Comisiei pentru 
protectia copilului beneficiaza, pentru fiecare sedinta ordinara sau 
extraordinara a comisiei respective la care participa, de o indemnizatie 
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ce reprezinta 4% din indemnizatia lunara a presedintelui Consiliului 
Judetean. 
 (6) Indemnizatia de sedinta prevazuta la alin.(5) se plateste pentru 
cel  mult  3  sedinte  pe  luna ale comisiei, din care 2 ordinare si 1  
extraordinara. 
 (7) Secretarul Comisiei pentru  protectia copilului beneficiaza de o 
indemnizatie ce reprezinta 75% din indemnizatia unui membru al 
comisiei în conditiile alin. (5) si (6). 
 (8) Plata indemnizatiei se efectueaza din creditele aprobate la 
cheltuieli de personal alocate Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului. 
 
 Art. II.  Prezenta hotarâre se aplica cu 1.01.2006 si se comunica 
Directiei Buget, Taxe, Impozite si Informatizare, Directie  Economice, 
Directiei pentru Administratie Publica din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Judetean, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului, PS Irineu Popa Slatineanu, membrilor Comisiei pentru 
Protectia Copilului în vederea aducerii la îndeplinire si Institutiei 
Prefectului Judetului Olt. 
 
 
                                         
                                     PRESEDINTE,  
                                   Jenel  COPILAU 
 
 
 
 

 
                                                         CONTRASEMNEAZA, 

                                                                 Secretar General al Judetului, 
                                                               Marin  DOBRE 

 
 
 

SLATINA 
Nr.22/12.01.2006 
MD/MJI/2 ex. 


