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HOTĂRÂREA nr. 160/2021 
privind actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 14550/08.10.2021 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Vaslui;  
- adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui                

nr. 64/13.09.2021 și nr. 64/16.09.2021, înregistrate la Consiliul Județean Vaslui cu 
nr.13084/13.09.2021, respectiv nr.13574/21.09.2021; 

- referatul secretarului general al județului nr. 14548/08.10.2021; 
- raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului 

de specialitate al consiliului județean nr. 14577/11.10.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 

juridică şi de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și 
Comisia pentru protecția socială, protecție copii, învățământ, sănătate și familie, cultură, 
culte și sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. d) și f) și alin. (5) lit. b) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art. 3 alin. (1) lit. f) și alin. (2), art. 4 alin. (2) și art. 5 din Hotărârea 
Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția 
copilului; 

- art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 145/2017 privind înființarea și 
componența Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. – (1) Se constată încetarea calității de membru supleant al Comisiei 
pentru Protecția Copilului Vaslui a doamnei Chitic Alexandra-Mădălina, reprezentant al 
Fundației Spurgeon România - Filiala Agape Vaslui. 

      (2) Se aprobă actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului 
Vaslui, după cum urmează: 

a) înlocuirea doamnei Chitic Alexandra-Mădălina cu doamna Voicu Mihaela, 
reprezentant al Fundației World Vision România – Biroul Zonal Iași & Vaslui; 

b) numirea în funcția de membru supleant al Comisiei pentru Protecția Copilului 
Vaslui, a doamnei Voicu Mihaela, reprezentant al Fundației World Vision România; 

c) modificarea gradului profesional al membrului titular, doamna Andreea 
Olaru, din medic specialist în medic primar.                

       (3) Alineatele 1 și 2 ale art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui                
nr. 145/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui, 
cu modificările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins: 



             ”(1) Se aprobă înființarea Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui, organ de 
specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Vaslui, cu activitate 
decizională în materia protecției și promovării drepturilor copilului, după cum urmează:  
1. Preşedinte                   Diana-Elena Ursulescu     - secretar al judeţului Vaslui; 
2. Vicepreşedinte             Cazacu Dragoș-Andrei     - director general  al D.G.A.S.P.C.     
                                                                               Vaslui; 
3. Membru  titular            Andreea Olaru                - medic primar pediatru; 
4. Membru  titular            Daniela Laic                   - reprezentant al I.S.J. Vaslui; 
5. Membru  titular            Mitrița Nechita               - reprezentant al A.J.P.I.S. Vaslui; 
6. Membru titular          Elena-Mihaela Zanoschi   - reprezentant al organismelor     
                                                                                private acreditate;                                                                            
7. Membru titular          Irina Cata                       - reprezentant al organismelor  
                                                                                private acreditate.   

(2) Se aprobă desemnarea membrilor supleanți ai membrilor titulari ai Comisiei, 
nominalizați la alin.(1), după cum urmează: 
1. Ana-Maria Zaharia - medic primar pediatru; 
2. Cristina Elena Dogariu - reprezentant al I.S.J. Vaslui; 
3. Claudia Lavinia Dănilă - reprezentant al A.J.P.I.S. Vaslui; 
4. Mihaela Voicu - reprezentant al organismelor private acreditate; 
5. Loredana Dobrin - reprezentant al organismelor private acreditate.” 

Art.2. – Desemnarea persoanei nominalizate la art.1 alin. (2) lit. b) se face pe o 
perioadă corespunzătoare mandatului comisiei înființate prin Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr.145/2017, cu modificările ulterioare.  

Art.3. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și persoanelor prevăzute la art.1 
alin.(2). 

Art.4. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, Comisiei pentru Protecția Copilului 
Vaslui, persoanelor interesate și va asigura publicarea acestuia pe pagina de internet 
www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local.  

 
   Vaslui, 29 octombrie 2021 

 
    

             PREȘEDINTE,  
                            Dumitru Buzatu  

                                               
 

                                                                                        Contrasemnează, 
                                                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                      Diana-Elena Ursulescu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  34 voturi  “pentru”,    
            0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 

 
 

http://www.cjvs.eu/

