ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A Nr._____/2009
privind eliberarea şi numirea unor membri în Comisia pentru protecţia copilului
Vaslui
având în vedere propunerea secretarului judeţului Vaslui ;
având în vedere dispoziţiile art.5, alin.(1), lit.d) şi c) coroborate cu cele ale
art.8, din Hotărârea de Guvern nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de
funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului ;
având în vedere procesul verbal cu rezultatul votului secret ;
în temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Consiliul judeţean Vaslui ;
H O T Ă R Ă ŞT E :
Art.1. – Domnii Voicu Haralambie şi Istrate Alexandru, se eliberează din
funcţia de membru al Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui.
Art.2. – Doamna Mocanu Ramona-Maria şi domnul Ivan Florian Niculae
se numesc în funcţia de membru al Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui.

Vaslui, _____iunie 2009

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,

Gheorghe Stoica

PROPUNERE
privind eliberarea şi numirea unor membri în Comisia pentru protecţia copilului
Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
După cum se cunoaşte, în conformitate cu dispoziţiile art.104 din Legea
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, la nivelul judeţului
funcţionează Comisia pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate, fără
personalitatea juridică, al consiliului judeţean, cu activitate decizională în materia
protecţiei şi promovării drepturilor copilului.
Componenţa nominală a acestei comisii a fost aprobată prin Hotărârea
nr.123/2004 a Consiliului judeţean Vaslui, modificată prin Hotărârea nr.67/2006.
Din comisie, pe lângă alţi reprezentanţi ai unor servicii deconcentrate cu
atribuţii în domeniul protecţiei copilului fac parte şi reprezentanţii direcţiei judeţene
de muncă şi protecţie socială precum şi ai organismelor private acreditate.
Din partea Direcţiei judeţene de muncă şi protecţie socială a judeţului
Vaslui a fost desemnat domnul Voicu Haralambie, directorul acestui serviciu.
Prin adresa nr.4495/28.05.2009 Agenţia judeţeană pentru prestaţii sociale
face cunoscut că, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2007, începând
cu data de 1 noiembrie 2008 a început să funcţioneze, preluând de la direcţia de
muncă şi protecţie socială atribuţiile şi responsabilităţile de administrarea şi
gestionare a prestaţiilor sociale precum şi compartimentele de specialitate aferente.
Totodată, se desemnează ca doamna Mocanu Ramona-Maria, director
coordonator să facă parte din Comisia pentru protecţia copilului, având profesia de
profesor de limbă şi literatură franceză, masteratul în ştiinţa comunicării şi a
limbajului şi studii aprofundate în managementul instituţiilor publice.
Din partea organismelor private acreditate a făcut parte domnul Istrate
Alexandru, din partea Organizaţiei „Salvaţi copii”. Potrivit dispoziţiilor art.8, lit.b)
din Hotărârea de Guvern nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de
funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, reprezentarea organismelor private
acreditate se asigură prin rotaţie pentru o perioadă de un an. Cum de la numirea
domnului Istrate Alexandru a trecut mai mult de un an se impune înlocuirea acestuia
cu un reprezentant al altui organism privat acreditat în condiţiile legii, care
desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copiilor. Un
asemenea organism care acţionează şi pe teritoriul judeţului nostru este Asociaţia
Childslife Internaţional Asociation cu sediul în Bucureşti, Bd. Gheorghe Şincai,
nr.11, bl.4, sc.2, ap.37, sector 4, acreditată în anul 2008 de Comisia de acreditare a
furnizorilor de servicii sociale a municipiului Bucureşti. Acest organism îşi
desfăşoară activitatea prin Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii

Bârlad şi prin implementarea Programului After School „Annenoor” Bârlad. De
asemenea este în curs de derulare parteneriatul public privat cu Direcţia generală de
asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui.
Reprezentantul desemnat de această organizaţie este domnul Ivan Florian
Niculae, cu domiciliul în Bucureşti, Bd.Gheorghe Şincai, nr.11, bl.4, ap.37, sector 4,
Bucureşti, în vârstă de 41 ani, absolvent al Facultăţii de Management, inginerie
economică în agricultură şi dezvoltare rurală şi masterand la Facultatea de inginerie
Tîrgu Jiu – anul II, „Management în administraţia publică”.
Faţă de considerentele menţionate mai sus, propun eliberarea domnilor
Voicu Haralambie şi Istrate Alexandru şi numirea doamnei Mocanu Ramona-Maria
precum şi a domnului Ivan Florian Niculae în funcţia de membru al Comisiei pentru
protecţia copilului Vaslui.

SECRETAR JUDEŢ,

Gheorghe Stoica
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