
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2017 
 
privind: înlocuirea unui membru, din partea organismelor private acreditate care 
desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, în 
Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: ______/___.04.2017 

  Consiliul Judeţean Galaţi; 
      Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
      Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
      Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea şi 
metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului; 
      Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se numeşte doamna Lăcătuş Elisabeta, din partea organismelor private 
acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 
copilului, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi. 
 (2) Se înlocuieşte doamna Robea Mariana cu doamna Lăcătuş Elisabeta, din partea 
organismelor private acreditate, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi. 
  
     Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 243 din 30 iunie 2009 privind 
reconstituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 
  
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi, doamnei Robea 
Mariana, precum şi doamnei Lăcătuş Elisabeta, care vor răspunde de punerea în aplicare 
a acesteia. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate:                                                          
Secretarul Judeţului,                                                                        

                    Paul Puşcaş       
 



 
 

 

                        Vizat juridic: 

Serviciul contencios şi probleme juridice 

 

                        Şef serviciu, 

                    Mişurnov Andrei 



  

CONSILIUL  JUDEŢEAN GALAŢI                                                             
Nr. _____ din ___.04.2017 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind înlocuirea unui 

membru, din partea organismelor private acreditate care desfăşoară activităţi în 
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, 

 în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi 
 

 Comisia pentru Protecţia Copilului este organul de specialitate, fără personalitate 
juridică, al consiliului judeţean, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului, astfel cum prevede art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2004 
privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din actul normativ arătat, această comisie este 
alcătuită din 7 persoane: preşedintele – secretarul general al judeţului, vicepreşedintele – 
directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (acesta 
poate delega atribuţiile care îi revin directorului general adjunct care coordonează 
activităţile de protecţie a drepturilor copilului) şi încă 5 membri, după cum urmează:     
     a) un medic specialist pediatru, desemnat de direcţia de sănătate publică 
judeţeană; 
     b) un psihopedagog cu experienţă în educaţia specială, desemnat de inspectoratul 
şcolar judeţean; 
     c) un reprezentant al inspectoratului teritorial de poliţie; 
     d) reprezentantul direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, cu 
atribuţii în domeniul asistenţei sociale; 
     e) un reprezentant al organismelor private acreditate, propus de secretarul general 
al judeţului. 

Reconstituirea Comisiei Pentru Protecţia Copilului Galaţi s-a produs prin adoptarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 243 din 30 iunie 2009, ulterior având loc o serie 
de modificări determinate de înlocuiri succesive din funcţiile publice a unor persoane, 
funcţii care determinau şi calitatea de membru în Comisia pentru Protecţia Copilului 
Galaţi. 

Faţă de cele prezentate, se propune desemnarea doamnei Lăcătuș Elisabeta, în 
calitate de reprezentant, organism acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice ca furnizor de servicii sociale, ca reprezentant din partea 
organismelor private acreditate şi pentru a reprezenta interesele acestora în cadrul 
Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi. 

Solicităm avizarea prezentului proiect de către Comisia de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi 
de agrement şi de către Comisia de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică 
locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională 
ale Consiliului Judeţean Galaţi.  

În aceste condiţii şi în baza dispoziţiilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 
1.437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia 
copilului, supunem spre aprobare acest proiect de act administrativ, fiind de competenţa 
şedinţei în plen a-l analiza şi aproba. 

 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

 

  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                     
Nr. _____ din ___.04.2017 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind înlocuirea unui membru, 

din partea organismelor private acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor copilului,  
în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi 

 

 Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune adoptarea actului administrativ de înlocuirea 
reprezentantului organismelor private acreditate în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi. 
 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 
 a) starea de fapt – doamna Robea Mariana a exercitat calitatea de membru a Comisiei 
pentru Protecţia Copilului Galaţi în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 70 din 28 
aprilie 2016, până în prezent. Astfel cum prevede art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 
1.437/2004: „Reprezentarea organismelor private acreditate va fi asigurată prin rotaţie pentru o 
perioadă de un an”. Potrivit legii, nominalizarea se realizează dintre reprezentanţii organismelor 
private acreditate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului. Poate fi propus ca membru în Comisie numai reprezentantul organismului 
privat care are studii superioare socioumane şi care nu desfăşoară activităţi în cadrul autorităţilor 
publice locale sau centrale. 
 b) starea de drept – prin faptul că proiectul de hotărâre este susţinut de prevederile art. 5 
alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de 
funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, această comisie este alcătuită din 7 persoane: 
preşedintele – secretarul judeţului, vicepreşedintele – directorul general al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi încă 5 membri, după cum urmează:     
     a) un medic specialist pediatru, desemnat de direcţia de sănătate publică judeţeană; 
     b) un psihopedagog cu experienţă în educaţia specială, desemnat de inspectoratul şcolar 
judeţean; 
     c) un reprezentant al inspectoratului teritorial de poliţie; 
     d) reprezentantul direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, cu atribuţii 
în domeniul asistenţei sociale; 
     e) un reprezentant al organismelor private acreditate, propus de secretarul general al 
judeţului, 
precum şi de prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare – art. 97 alin. (1) –, cât şi de cele ale art. 4 şi 5 din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a 
comisiei pentru protecţia copilului. 

În concluzie, considerăm că proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile pentru a 
fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 
 

Vasiliu M. M./1 ex./20.04.2017                                                                                                                                                     Secretarul Judeţului: Paul Puşcaş                                                         

 

Direcţia Economie şi 
Finanţe, 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională, 

Direcţia  
Arhitect Şef, 

George Stoica Camelia Epure Mărioara Dumitrescu 

Direcţia  
Patrimoniu, 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

Constantin Cristea Andrei Mişurnov 


