
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2018 
 
privind: desemnarea unui membru titular şi a unui membru supleant, din partea 
Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.116/___.03.2018 

  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 adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi nr. 
2.025/19.02.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 2.116/19.02.2018; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), precum şi ale art. 5 alin. (1) 
lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea 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 ELKAN Eva Maria, medic primar neurologie pediatrică 
la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi, în calitate de membru titular în 
Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi, desemnat de Direcţia de Sănătate Publică a 
Judeţului Galaţi, în locul domnului IERIMA Gavrilă Alexandru. 
 (2) Se numeşte doamna NICULESCU Carmen Eugenia, medic primar pediatrie, 
specialist hematologie la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi, în calitate 
de membru supleant în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi, desemnat de Direcţia de 
Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, în locul doamnei MUNTEANU Gabriela. 
  
     Art.2. Dispoziţiile literei c) a alineatului (1) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 160 din 27 iulie 2017 privind constituirea Comisiei pentru Protecţia 
Copilului Galaţi 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 ELKAN Eva 
Maria, domnului IERIMA Gavrilă Alexandru, doamnei NICULESCU Carmen Eugenia, 
precum şi doamnei MUNTEANU Gabriela, care vor asigura 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. 2.116 din ___.03.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind desemnarea unui membru 
titular şi a unui membru supleant, din partea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului 

Galaţi, 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. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea 
comisiei pentru protecţia copilului. 
 La nivelul judeţului Galaţi această comisie s-a constituit prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 160 din 27 iulie 2017. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea 
şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, această comisie este alcătuită din 7 persoane, 
după cum urmează: preşedintele – secretarul judeţului, vicepreşedintele – directorul general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi încă 5 membri, astfel:     
     a) un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având cel puţin 
gradul de medic specialist în una dintre următoarele specialităţi medicale sau asimilate: neurologie 
pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică sau orice altă specializare pediatrică, desemnat de direcţia 
de sănătate publică judeţeană; 
     b) un psiholog sau un psihopedagog, desemnat de inspectoratul şcolar judeţean; 
     c) un reprezentant desemnat de agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, de 
preferinţă un asistent social; 
     d) doi reprezentanţi ai organismelor private acreditate, propuşi de secretarul judeţului. 

Totodată, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol fiecare dintre membrii titulari ai comisiei are 
desemnat un membru supleant. 

În fapt, domnul IERIMA Gavrilă Alexandru a exercitat calitatea de membru titular al Comisiei 
pentru Protecţia Copilului Galaţi în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 160 din 27 iulie 
2017, fiind desemnat din partea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului. De asemenea, doamna MUNTEANU Gabriela a 
exercitat calitatea de membru supleant al Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi în baza 
aceloraşi temeiuri juridice. 

Având în vedere împrejurarea că aceste persoane nu mai pot participa la şedinţele Comisiei 
pentru Protecţia Copilului Galaţi din motive obiective, în vederea asigurării bunei desfăşurări a 
activităţii acesteia s-a solicitat Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi desemnarea altor 
persoane în calitate de membru titular şi, respectiv supleant, ai acestei comisii. Ca urmare a acestei 
solicitări, instituţia a nominalizat medicii desemnaţi (titular şi supleant) care vor face parte din 
comisie. 

Faţă de cele prezentate, se propune numirea doamnei ELKAN Eva Maria, medic primar 
neurologie pediatrică la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi, în calitate de 
membru titular în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi, desemnat de Direcţia de Sănătate 
Publică a Judeţului Galaţi, în locul domnului IERIMA Gavrilă Alexandru şi, respectiv, numirea 
doamnei NICULESCU Carmen Eugenia, medic primar pediatrie, specialist hematologie la Spitalul 
Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi, în calitate de membru supleant în Comisia pentru 
Protecţia Copilului Galaţi, desemnat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, în locul 
doamnei MUNTEANU Gabriela. 

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 Hotărârii Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, supunem spre aprobare acest proiect de act 
administrativ, fiind de competenţa şedinţei în plen a-l analiza şi adopta. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                     
Nr. 2.116 din ___.03.2018 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind desemnarea unui membru 
titular şi a unui membru supleant, din partea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului 

Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi 
 

 Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune adoptarea actului administrativ având ca obiect 
desemnarea unui membru titular şi a unui membru supleant, din partea Direcţiei de Sănătate Publică 
a Judeţului Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi. 
 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 
 a) starea de fapt – domnul IERIMA Gavrilă Alexandru a exercitat calitatea de membru titular 
al Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 160 
din 27 iulie 2017, fiind desemnat din partea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind 
organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului. De asemenea, doamna MUNTEANU 
Gabriela a exercitat calitatea de membru supleant al Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi în 
baza aceloraşi temeiuri juridice.  
 Având în vedere împrejurarea că aceste persoane nu mai pot participa la şedinţele Comisiei 
pentru Protecţia Copilului Galaţi din motive obiective, în vederea asigurării bunei desfăşurări a 
activităţii acesteia s-a solicitat Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi desemnarea altor 
persoane în calitate de membru titular şi, respectiv supleant, ai acestei comisii. Prin urmare, această 
instituţie a transmis faptul că medicii desemnaţi (titular şi supleant) care vor face parte din comisie 
sunt: doamna ELKAN Eva Maria, medic primar neurologie pediatrică la Spitalul Clinic de Urgenţă 
pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi şi, respectiv, doamna NICULESCU Carmen Eugenia, medic primar 
pediatrie, specialist hematologie la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi. 
 b) starea de drept – proiectul de hotărâre este susţinut de prevederile art. 3 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia 
copilului, potrivit cărora această comisie este alcătuită din 7 persoane, după cum urmează: 
preşedintele – secretarul judeţului, vicepreşedintele – directorul general al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi încă 5 membri, astfel:     
     a) un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având cel puţin 
gradul de medic specialist în una dintre următoarele specialităţi medicale sau asimilate: neurologie 
pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică sau orice altă specializare pediatrică, desemnat de direcţia 
de sănătate publică judeţeană; 
     b) un psiholog sau un psihopedagog, desemnat de inspectoratul şcolar judeţean; 
     c) un reprezentant desemnat de agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, de 
preferinţă un asistent social; 
     d) doi reprezentanţi ai organismelor private acreditate, propuşi de secretarul judeţului. 

Totodată, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol fiecare dintre membrii titulari ai comisiei are 
desemnat un membru supleant. 

De asemenea, proiectul de hotărâre se fundamentează pe dispoziţiile Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 97 alin. (1) –, 
cât şi pe cele ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea 
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./02.03.2018                                                                                                                                                     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 


