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H O T Ă R Â R E  
                   

cu privire la: actualizarea componen ţei Comisiei pentru 
Protec ţia Copilului Olt  

 
 
 
Având în vedere : 

- expunerea de motive  nr. 1278/18.02.2010 cu privire la Proiectul de 
Hotărâre 1279/18.02.2010;  

- adresa  Inspectoratului de poliţie al Judeţului Olt, Compartimentul de 
Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, nr. 72009/09.02.2010, înregistrată 
la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 962/09.02.2010; 

- prevederile Dispoziţiei Consiliului Judeţean Olt nr. 9/29.01.2010 cu 
privire la modificare raport de serviciu prin transfer în interesul 
serviciului al doamnei Luminiţa TUDORA – Director executiv al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 

-  prevederile Dispoziţiei Consiliului Judeţean Olt nr. 10/29.01.2010 cu 
privire la delegare atribuţii corespunzătoare funcţiei publice de 
conducere de Director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt domnului Ilie ALEXIE; 

- raportul  Secretarului Judeţului Olt nr. 1277/18.02.2010; 
- raportul nr. 1280/18.02.2010 al Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul; 
- raportul nr. 1448/23.02.2010 al Comisiei pentru administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 
relaţii cu cetăţenii; 

- raportul nr. 1451/23.02.2010 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, 
activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte; 

- raportul nr. 1453/23.02.2010 al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ; 
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- prevederile  Hotărârii Consiliului Judeţean nr.122/2004 cu privire la 
înfiinţarea  Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile  art.5 alin. (2) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr.1437/2004 
privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru 
Protecţia Copilului; 

 
În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se actualizează componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului 
Olt, după cum urmează: 

- domnul Ilie ALEXIE  – director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt înlocuieşte pe doamna Luminiţa TUDORA 
în calitate de vicepreşedinte al Comisiei. 

- domnul Iulian NICOLAE - inspector principal de poliţie - reprezentantul 
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt  înlocuieşte pe domnul Ion �ICĂ – 
comisar şef de poliţie, în calitate de membru al comisiei. 
 

Art. 2. Componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt, înfiinţată 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.122/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 
 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Iulian NICOLAE,Ilie 
ALEXIE, Preşedintelui Comisiei pentru Protec ţia Copilului, Direc ţiei 
Generale de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului, în vederea 
aducerii la îndeplinire, domnului Ion �ICĂ, doamnei Lumini ţa TUDORA, 
Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt şi Institu ţiei Prefectului – Jude ţul 
Olt . 
         

P R E � E D I N T E 
Paul STĂNESCU 

  
 

         

       Contrasemneaz ă 
                                                                     Secretarul Jude ţului                                                      
                                                                          Marin DOBRE 
SLATINA, 25.02.2010 
Nr. 18 
N.A.C./2ex. 


