
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din _________________ 2022 
 
privind: constituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6.046/25.07.2022 

   
  Consiliul Judeţean Galaţi; 
      Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 
      Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
      Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi nr. 26.507/17.05.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
6.046/18.05.2022; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi nr. 08/20.07.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
8.703/20.07.2022; 

Având în vedere adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi nr. 
13.000/10.06.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
6.046/1/2/10.06.2022; 

Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi nr. 
6.908/05.07.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 6.046/05.07.2022; 

Având în vedere adresa Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi 
nr. 18.403/CRU/06.06.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
6.046/07.06.2022; 

Având în vedere adresa Asociaţiei de Sprijin pentru Părinţii şi Copiii cu Autism 
Galaţi – APCA Galaţi nr. 63/20.07.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
8.787/22.07.2022; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 3 şi 4, precum şi ale art. 5 alin. (1) lit. a)–c) şi e) din 
Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru 
protecţia copilului; 
      Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), lit. f) şi ale alin. (5) lit. b) din 
Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul 
administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se constituie Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi în următoarea 
componenţă: 
 a) COCA Ionel, secretarul general al judeţului Galaţi – preşedinte; 
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 b) CRISTOLOVEANU Manon–Emilia, directorul general al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi – vicepreşedinte şi, respectiv, GROZA 
Ciprian, directorul general adjunct pentru protecţie socială al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi – supleant; 

c) ELKAN Eva Maria, medic primar neurologie pediatrică la Spitalul Clinic de 
Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi, desemnat de Direcţia de Sănătate Publică a 
Judeţului Galaţi – membru titular şi, respectiv, CALCAN Gabriela, medic specialist 
psihiatrie pediatrică la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi – membru 
supleant; 
 d) BULAI Diamanta Luminiţa, psiholog, director C.J.R.A.E. Galaţi, desemnată de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi – membru titular şi, respectiv, MOROZAN Violeta–
Gina, psihopedagog, consilier şcolar C.J.R.A.E. Galaţi – membru supleant; 

e) AVRAM Răzvan Corneliu, director executiv, desemnat de Agenţia Judeţeană 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi – membru titular şi, respectiv, RALEA Niculina 
Olimpia, şef serviciu Inspecţie Socială – membru supleant; 
 f) LUPOAE Nicoleta, din partea organismelor private acreditate care desfăşoară 
activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului (Asociaţia de sprijin 
pentru părinţii şi copiii cu autism Galaţi – APCA Galaţi) – membru titular şi, respectiv, 
SCARLAT Jane–Mary (Asociaţia de sprijin pentru părinţii şi copiii cu autism Galaţi – 
APCA Galaţi) – membru supleant. 
 (2) Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii 
acestuia în situaţii temeinic motivate. 
 (3) Reprezentarea organismelor private acreditate va fi asigurată prin rotaţia 
reprezentanţilor acestora pentru o perioadă de cinci ani. 

     
 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează efectele juridice ale 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 160 din 27 iulie 2017 privind constituirea 
Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi, Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi, precum şi 
persoanelor nominalizate. 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 
 

Costel FOTEA 

 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate:                                                          
 Secretarul general al judeţului,                                                                        
                  Ionel COCA       

 

 
 

 

 

 

 



 

 

   
                    Vizat juridic: 

  Serviciul contencios şi probleme juridice 

 

                   Consilier juridic, 

                    



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                             
Nr. 6.046 din 25.07.2022 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind  
constituirea Comisiei 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. În baza acestui act normativ, intrat în vigoare la 25 iulie 2017, 
Consiliul Judeţean Galaţi a procedat la adoptarea Hotărârii nr. 160 din 27 iulie 2017, act 
administrativ care a suferit ulterior o serie de modificări determinate de înlocuiri succesive din 
funcţiile publice ale unor persoane, funcţii care determinau şi calitatea de membru în Comisia 
pentru Protecţia Copilului Galaţi. 

Prin adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 26.507 
din 17.05.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 6.046 din 18.05.2022, se supune 
atenţiei chestiunea ajungerii la termen a mandatelor membrilor Comisiei care s-a constituit în luna 
iulie a anului 2017. 
 Astfel, s-au demarat procedurile administrative vizând obţinerea propunerilor nominale din 
partea autorităţilor, instituţiilor şi organismelor abilitate de lege să desemneze membri titulari şi, 
respectiv, supleanţi, în compunerea Comisiei. Aceasta se constituie potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. 
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017, fiind 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 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; 
     e) doi reprezentanţi ai organismelor private acreditate, propuşi de secretarul general al 
judeţului. 
 Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un membru supleant. Mandatul 
membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situaţii temeinic 
motivate. 
 Totodată, la art. 4 alin. (1) din acelaşi act normativ se prevede faptul că pot fi membri ai 
Comisiei reprezentanţii desemnaţi care sunt specialişti angajaţi ai instituţiilor respective sau ai 
instituţiilor/unităţilor subordonate sau pe care le coordonează metodologic, cu studii superioare, a 
căror integritate morală şi experienţă profesională oferă garanţii corespunzătoare pentru 
îndeplinirea atribuţiilor care le revin în cadrul Comisiei. În ceea ce priveşte reprezentanţii 
organismelor private acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului, aceştia trebuie să aibă studii superioare şi să nu desfăşoare activităţi în cadrul 
autorităţilor publice locale sau centrale. 

Faţă de cele prezentate, având în vedere şi propunerile primite din partea autorităţilor 
publice şi organismului privat acreditat, se va proceda la constituirea 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 concluzie, supunem spre aprobare şedinţei în plen proiectul de act administrativ sus-
arătat. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA  

 

1 ex./25.07.2022                                                                                                                                                Secretarul general al judeţului: Ionel COCA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                     

Nr. 6.046 din 25.07.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind  

constituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi  
 

 Prin referatul de aprobare aparţinând iniţiatorului se propune adoptarea actului 

administrativ de constituire a Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi. 

 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 

 a) starea de fapt – 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.  

 În baza acestui act normativ, intrat în vigoare la 25 iulie 2017, Consiliul Judeţean 

Galaţi a procedat la adoptarea Hotărârii nr. 160 din 27 iulie 2017, act administrativ care a 

suferit ulterior o serie de modificări determinate de înlocuiri succesive din funcţiile publice 

ale unor persoane, funcţii care determinau şi calitatea de membru în Comisia pentru 

Protecţia Copilului Galaţi.  

 Prin adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 

26.507 din 17.05.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 6.046 din 

18.05.2022, se supune atenţiei chestiunea ajungerii la termen a mandatelor membrilor 

Comisiei care s-a constituit în luna iulie a anului 2017. 

 Astfel, s-au demarat procedurile administrative vizând obţinerea propunerilor 

nominale din partea autorităţilor, instituţiilor şi organismelor abilitate de lege să 

desemneze membri titulari şi, respectiv, supleanţi, în compunerea Comisiei. 

 Concret, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi a 

comunicat, prin adresa nr. 08/20.07.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 

8.703/20.07.2022, faptul că doamna CRISTOLOVEANU Manon–Emilia, director general, 

va îndeplini în cadrul comisiei funcţia de vicepreşedinte, iar în lipsa acesteia atribuţiile îi 

sunt desemnate domnului GROZA Ciprian, director general adjunct pentru protecţie 

socială în cadrul aceleiaşi instituţii. 

 Prin adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi nr. 13.000/10.06.2022, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 6.046/1/2/10.06.2022, se comunică 

menţinerea nominalizării în calitate de membru titular în comisie a doamnei dr. ELKAN 

Eva Maria, medic primar neurologie pediatrică la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 

„Sf. Ioan” Galaţi, motivat de faptul că este singurul medic primar în specialitatea 

neurologie pediatrică, este cadru didactic la Facultatea de Medicină şi Farmacie Galaţi, 

având o vastă experienţă profesională. Totodată, prin acelaşi înscris se desemnează în 

calitate de membru supleant doamna dr. CALCAN Gabriela, medic specialist psihiatrie 

pediatrică la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi.  

 La rându-i, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi menţine, prin 

adresa nr. 18.403/CRU/06.06.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 

6.046/07.06.2022, nominalizarea aceloraşi persoane în calitate de membru titular şi, 

respectiv, supleant: domnul AVRAM Răzvan Corneliu, director executiv şi doamna 

RALEA Niculina Olimpia, şef serviciu Inspecţie Socială, motivând prelungirea mandatului 
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acestora prin faptul că este vorba despre specialişti cu o vastă experienţă profesională în 

domeniu, cu integritate morală de necontestat şi care oferă garanţiile corespunzătoare în 

vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin. 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi menţine, prin adresa nr. 6.908/05.07.2022, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 6.046/05.07.2022, nominalizarea 

aceleiaşi persoane în calitate de membru titular, şi anume a doamnei BULAI Diamanta 

Luminiţa, psiholog, director C.J.R.A.E. Galaţi, propunând-o în calitate de membru 

supleant pe doamna MOROZAN Violeta–Gina, psihopedagog, consilier şcolar C.J.R.A.E. 

Galaţi. 

 În ceea ce priveşte reprezentarea organismelor private acreditate, Asociaţia de 

sprijin pentru părinţii şi copiii cu autism Galaţi – APCA Galaţi, primul O.N.G. din judeţ 

înfiinţat în anul 2011 strict pe problematica autismului la copii, transmite prin adresa nr. 

63/20.07.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 8.787/22.07.2022, 

nominalizarea preşedintelui asociaţiei în calitate de membru titular în comisie, doamna 

LUPOAE Nicoleta, propunând-o în calitate de membru supleant pe doamna SCARLAT 

Jane–Mary. Totodată, prin aceeaşi adresă se confirmă că persoanele nominalizate 

îndeplinesc cerinţele stipulate în cuprinsul art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 

502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului. 

 

 b) starea de drept – proiectul de act administrativ este susţinut de prevederile art. 

3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea 

comisiei pentru protecţia copilului, aceasta fiind 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 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; 

     e) doi reprezentanţi ai organismelor private acreditate, propuşi de secretarul 

general al judeţului. 

 De asemenea, proiectul de hotărâre se fundamentează atât pe dispoziţiile art. 173 

alin. (1) lit. d) şi lit. f) şi ale alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare [consiliul 

judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: lit. f) alte atribuţii 

prevăzute de lege; în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean 

asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes judeţean privind: b) serviciile sociale pentru protecţia 

copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor 

persoane sau grupuri aflate în nevoie socială], cât şi pe cele ale art. 4 alin. (1) din 

Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru 

protecţia copilului [pot fi membri ai Comisiei reprezentanţii desemnaţi care sunt specialişti 

angajaţi ai instituţiilor respective sau ai instituţiilor/unităţilor subordonate sau pe care le 

coordonează metodologic, cu studii superioare, a căror integritate morală şi experienţă 

profesională oferă garanţii corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin în 
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cadrul Comisiei. În ceea ce priveşte reprezentanţii organismelor private acreditate care 

desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, aceştia 

trebuie să aibă studii superioare şi să nu desfăşoare activităţi în cadrul autorităţilor 

publice locale sau centrale] şi ale art. 5 [în vederea organizării şi asigurării funcţionării 

Comisiei, secretarul general al judeţului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 

are următoarele atribuţii: b) propune consiliului judeţean nominalizarea unui membru al 

Comisiei dintre reprezentanţii organismelor private acreditate, în condițiile legii, care 

desfăşoară activităţi în domeniul protecției şi promovării drepturilor copilului. 

Reprezentarea organismelor private acreditate va fi asigurată prin rotaţia reprezentanţilor 

acestora pentru o perioadă de 5 ani; c) întocmeşte proiectul de hotărâre privind înfiinţarea 

şi componenţa Comisiei, pe care îl supune aprobării consiliului judeţean; e) verifică 

îndeplinirea de către membrii Comisiei a condiţiilor prevăzute la lit. a) şi b) şi propune 

consiliului judeţean modificarea componenţei Comisiei în cazul în care aceste condiţii nu 

sunt îndeplinite.] 

 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 

 
 

Direcţia economie şi 
finanţe, 

George STOICA 

Direcţia de dezvoltare regională, 
Laura–Delia ANGHELUŢĂ 

Direcţia programe, 
Camelia EPURE 

 
 

   

Direcţia arhitect–
şef, 

_____________ 

Direcţia patrimoniu, 
Marin POPESCU 

Direcţia tehnică, 
Radu MĂCIUCĂ 

Şef serviciu, 
Georgeta–Alina 

NEDELCU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vasiliu M. M./1 ex./25.07.2022                                                                                                                               Secretarul general al judeţului: Ionel COCA                                 


