
ROMÂNIA                                                                                                                PROIECT 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                           AVIZAT, 

                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                    Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj  

 

Consiliul Judeţean Gorj,  

 

Având în vedere:  

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei juridice, dezvoltarea capacităţii administrative, 

achiziții publice și patrimoniu; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială; 

- Prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile HG nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru 

protecția copilului; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 164/2017 privind modificarea componenței 

Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj, cu modificările ulterioare; 

- Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 16965/10.10.2022 către Asociația Copiii Noștri 

de Pretutindeni, Fundația S.O.S. Copiii Gorjului și Arhiepiscopia Craiovei – Mitropolia 

Olteniei; 

- Adresele Consiliului Județean Gorj nr. 15860/21.09.2022, nr. 15858/21.09.2022 și  nr. 

15861/21.09.2022 către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj, 

Inspectoratul Școlar Județean Gorj și Direcția de Sănătate Publică Gorj, prin care s-a 

solicitat desemnarea reprezentanților acestora în Comisia pentru Protecția Copilului 

Gorj; 

- Adresa Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj nr. 

18620/SASPSSIES/26.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

18819/07.11.2022; 

- Adresa Direcției de Sănătate Publică Gorj nr. 15348/24.10.2022, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 17973/25.10.2022; 

- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Gorj nr. 20314/21.09.2022, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 16199/27.09.2022; 

- Adresa Asociației “Copiii Noștri de Pretutindeni”, înregistrată la Consiliul Județean 

Gorj sub nr. 17390/17.10.2022; 



- Adresa Fundației S.O.S. Copiii Gorjului, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub 

nr. 17392/17.10.2022; 

- Adresa Arhiepiscopiei Craiovei – Mitropolia Olteniei, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 17199/12.10.2022, 

 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

                            

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, Comisia pentru Protecția Copilului Gorj va 

avea următoarea componență nominală: 

a) Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, Secretarul general al județului Gorj – președinte; 

b) Diaconescu Laurențiu-Claudiu, Director general al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj – vicepreședinte; 

c) Ișfan Simona Natalia, medic primar pediatru, reprezentant al Direcției de Sănătate 

Publică Gorj – membru titular; 

d) Gruescu Anda-Janina, psiholog, reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Gorj 

– membru titular; 

e) Moreanu Natalia, consilier juridic, reprezentant al Agenției Județene pentru Plăți și 

Inspecție Socială Gorj – membru titular; 

f) Ghiță Georgeta, șef serviciu de reintegrare socială și supraveghere la Centrul de 

Servicii Sociale Integrat-Centrul de Îngrijire Copii Iasomia Tg-Jiu, reprezentant al 

Arhiepiscopiei Craiova-Mitropolia Olteniei  – membru titular. 

 (2) Pentru membrii titulari nominalizați la alin. (1) lit. c)-f) se desemnează următorii membri 

supleanți: 

a) Iovescu Sotea Anamaria, medic primar pediatru, reprezentant al Direcției de Sănătate 

Publică Gorj – membru supleant; 

b) Dondera-Mitescu Andreea, psiholog, reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean 

Gorj – membru supleant; 

c) Cărbunescu Ramona Mihaela, inspector superior, reprezentant al Agenției Județene 

pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj – membru supleant; 

d) Bojincă Veronica, psiholog, reprezentant al Arhiepiscopiei Craiova-Mitropolia 

Olteniei  – membru supleant. 

 (3) Mandatul membrilor Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj este de cinci ani, cu 

posibilitatea prelungirii acestuia în situații temeinic motivate. 

 

Art. 2. Președintele, vicepreședintele și membrii Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj, 

precum și secretarul acesteia au dreptul la o indemnizație de ședință echivalentă cu 1% din 

indemnizația Președintelui Consiliului Județean Gorj. 

 



Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

164/2017 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj, cu 

modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea. 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 1, Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și Instituției Prefectului-Județul Gorj. 

 

 

 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE,  

Cosmin-Mihai Popescu 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,  

                                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. _______  

Adoptată în şedinţa din ________.2022 

Cu un nr. de __________ voturi  

Din numărul consilierilor județeni prezenți 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL  JUDEŢEAN   

                                          

                                                    REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind stabilirea componenței nominale a Comisiei pentru 

Protecția Copilului Gorj 

         

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru Protecția 

Copilului este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean, 

având următoarele atribuții principale:  

- stabilirea încadrării în grad de handicap a copilului; 

- pronunțarea, în condițiile legii, cu privire la propunerile referitoare la stabilirea 

unei măsuri de protecție specială a copilului; 

- soluționarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal. 

Conform HG nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru 

protecția copilului membrii comisiilor de protecție a copilului sunt: 

- un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având cel 

puțin gradul de medic specialist în una din următoarele specialități medicale sau 

asimilate: neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică sau orice altă 

specializare pediatrică, desemnat de direcția de sănătate publică județeană; 

- un psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul școlar județean; 

- un reprezentant desemnat de agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, de 

preferință un asistent social; 

- doi reprezentanți ai organismelor private acreditate, propuși de secretarul județului 

[art. 3, alin. 1, lit. c)-f)]. 

Potrivit art. 3, alin. (2) și (3) din același act normativ, fiecare dintre membrii titulari ai 

Comisiei are desemnat un membru supleant, iar mandatul membrilor Comisiei este de cinci 

ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situații temeinic motivate.  

Cu privire la reprezentarea organismelor private acreditate la nivelul Comisiei, 

aceasta se asigură, potrivit art. 5, alin. (1), lit. b), teza finală din HG nr. 502/2017, prin rotația 

reprezentanților acestora pentru o perioadă de 5 ani. 

Având în vedere expirarea mandatului membrilor Comisiei nominalizați prin 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 164/2017, cu modificările ulterioare, se impune 

adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Gorj, în vederea stabilirii noii componențe 

nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj. 

În acest scop, Consiliul Județean Gorj a solicitat instituțiilor, respectiv organismelor 

private acreditate prevăzute de art. 3 din HG nr. 502/2017 desemnarea reprezentanților 

acestora în Comisia pentru Protecția Copilului Gorj. Prin adresele nr. 17390/17.10.2022, 



respectiv 17392/17.10.2022, Asociația Copiii Noștri de Pretutindeni și Fundația S.O.S. Copiii 

Gorjului au informat Consiliul Județean Gorj că se află în imposibilitatea de a mai desemna 

reprezentanți, fapt pentru care Comisia va avea în componență numai reprezentanți ai 

Arhiepiscopiei Craiova-Mitropolia Olteniei, Centrul de Servicii Sociale Integrat-Centrul de 

Îngrijire Copii Iasomia Tg-Jiu. 

Având în vedere cele de mai sus, propun Consiliului Județean Gorj adoptarea 

proiectului de hotărâre privind stabilirea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția 

Copilului Gorj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         INIŢIATOR,  

                                                        PREŞEDINTE,  

                                           COSMIN- MIHAI  POPESCU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE, 

ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PATRIMONIU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței nominale a Comisiei pentru 

Protecția Copilului Gorj 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune stabilirea componenței nominale a 

Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj, ca urmare a expirării duratei de 5 ani a mandatului 

membrilor Comisiei nominalizați prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 164/2017, cu 

modificările ulterioare.  

Potrivit prevederilor art. 115, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia pentru Protecția Copilului este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al 

Consiliului Județean, având următoarele atribuții principale:  

- stabilirea încadrării în grad de handicap a copilului; 

- pronunțarea, în condițiile legii, cu privire la propunerile referitoare la stabilirea 

unei măsuri de protecție specială a copilului; 

- soluționarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal. 

Președintele, vicepreședintele, membrii și secretarul Comisiei au dreptul la o 

indemnizație de ședință echivalentă cu 1% din indemnizația președintelui consiliului 

județean, plata acesteia fiind suportată din bugetul județului, în limita creditelor bugetare 

aprobate cu această destinație și cu încadrarea în limita maximă a cheltuielilor de personal, 

stabilită prin lege (art. 115, alin. (1) din Legea nr. 272/2004). 

Cu privire la componența Comisiei, HG nr. 502/2017 privind organizarea și 

funcționarea comisiei pentru protecția copilului prevede următoarele: 

- Comisia este alcătuită din președinte (secretarul județului), vicepreședinte (directorul 

direcției generale de asistență socială și protecția copilului) și cinci membri, după cum 

urmează: un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, 

având cel puțin gradul de medic specialist în una din următoarele specialități medicale 

sau asimilate: neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică sau orice altă 

specializare pediatrică, desemnat de direcția de sănătate publică județeană; un 

psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul școlar județean; un 

reprezentant desemnat de agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, de 

preferință un asistent social; și doi reprezentanți ai organismelor private acreditate, 

propuși de secretarul județului – art. 3, alin. 1, lit. c)-f); 

- fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un membru supleant, iar 

mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în 

situații temeinic motivate – art. 3, alin. (2) și (3); 

- pot fi membri reprezentanții desemnați care sunt specialiști ai instituțiilor respective 

sau ai instituțiilor/unităților subordonate sau pe care le coordonează metodologic, cu 

studii superioare, a căror integritate morală și experiență profesională oferă garanții 



corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în cadrul Comisiei – art. 4, 

alin. (1); 

- poate fi propus ca membru numai reprezentantul organismului privat acreditat care 

desfășoară activități în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, are 

studii superioare și nu desfășoară activități în cadrul autorităților publice locale sau 

centrale – art. 4, alin. (2); 

- nu pot fi membri specialiștii care realizează evaluarea complexă a copilului și nici 

reprezentanții organismelor private care nu sunt acreditate, în condițiile legii – art. 4, 

alin. (3); 

- reprezentarea organismelor private acreditate va fi asigurată prin rotația 

reprezentanților acestora pentru o perioadă de cinci ani – art. 5, alin. (1), lit. b). 

În scopul stabilirii noii componențe nominale a Comisiei cu respectarea prevederilor 

legale menționate, Consiliul Județean Gorj a solicitat instituțiilor, respectiv organismelor 

private acreditate prevăzute de art. 3 din HG nr. 502/2017 desemnarea reprezentanților 

acestora în Comisia pentru Protecția Copilului Gorj. Prin adresele nr. 17390/17.10.2022, 

respectiv 17392/17.10.2022, Asociația Copiii Noștri de Pretutindeni și Fundația S.O.S. Copiii 

Gorjului au comunicat Consiliului Județean că se află în imposibilitatea de a mai desemna 

reprezentanți, fapt pentru care Comisia va avea în componență numai reprezentanți ai 

Arhiepiscopiei Craiova-Mitropolia Olteniei, Centrul de Servicii Sociale Integrat-Centrul de 

Îngrijire Copii Iasomia Tg-Jiu.. 

În vederea asigurării respectării condiției prevăzute la art. 4, alin. (2) cu privire la 

reprezentanții organismelor private acreditate în comisiile pentru protecția copilului, 

persoanele desemnate de Arhiepiscopiei Craiova-Mitropolia Olteniei au depus la Consiliul 

Județean Gorj declarații pe propria răspundere cu privire la faptul că nu desfășoară activități 

în cadrul autorităților publice locale sau centrale. 

Având în vedere cele de mai sus, consideram legal proiectul de hotărâre privind 

stabilirea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj în forma inițiată. 

 

 

  

DIRECTOR EXECUTIV, 

COSTEL MARCĂU 


