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Nr. 8392 din 11.06.2021 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 84/11.06.2021 
privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui 

 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 8392/11.06.2021 al preşedintelui Consiliului 

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

nr. 45/19.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 5696/19.04.2021; 
- referatul secretarului general al județului nr. 8389/11.06.2021; 
- raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 8412/11.06.2021; 
- 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), art. 4 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 titular al Comisiei 
pentru Protecția Copilului Vaslui a domnului Ionel Armeanu-Ștefănică, reprezentant al 
organismelor private acreditate, ca urmare a demisiei acestuia. 

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

a) înlocuirea domnului Ionel Armeanu-Ștefănică cu doamna Elena-Mihaela 
Zanoschi, reprezentant al Asociației “Bună Ziua, Copii din România”; 

b) numirea în funcția de membru supleant al Comisiei pentru Protecția 
Copilului Vaslui, a doamnei Chitic Alexandra-Mădălina, reprezentant al Fundației 
”Spurgeon” România – Filiala Agape Vaslui. 

(3) Alineatele 1 și 2 ale art. 1 din Hotărârii 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 specialist 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. Chitic Alexandra-Mădălina - reprezentant al organismelor private acreditate; 
5. Loredana Dobrin - reprezentant al organismelor private acreditate.” 

Art.2. – Desemnarea persoanelor prevăzute la art.1 alin. (2) 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 
nominalizate 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,     .06.2021 
 
             PREȘEDINTE,  
                              Dumitru Buzatu 
 

                                                                               Avizat pentru legalitate, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                            Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 

                                                                  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
                                                               Am luat la cunoștință de acest înscris oficial  
                                                             și îmi asum responsabilitatea asupra legalității 

                                                                 Director executiv, 
                                                                    Mihaela Dragomir 

                                                

                                                                                                                                                

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
          este necesar votul majorității simple. 

 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE  
Nr. 8392/11.06.2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind modificarea  

  componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui 
 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:  

 
Conform dispozițiilor art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, în subordinea Consiliului Județean Vaslui funcționează Comisia pentru 
Protecția Copilului Vaslui, ca organ de specialitate al acestuia, fără personalitate 
juridică, a cărei componență s-a stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr.145/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului 
Vaslui, cu modificările ulterioare.  

Având în vedere adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui nr. 45/19.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu             
nr. 5696/19.04.2021, referitoare la demisia domnului Ionel Armeanu-Ștefănică din 
funcția de membru titular al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui, este necesară și 
oportună înlocuirea acestuia cu un alt membru - reprezentant al organismelor private 
acreditate care desfășoară activități în domeniul protecției și promovării drepturilor 
copilului.  

Precizăm faptul că, potrivit art.3 alin.(1) lit.f) din Hotărârea Guvernului 
nr.502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, din 
componența comisiei fac parte doi reprezentanţi ai organismelor private acreditate.  

În vederea înlocuirii domnului Ionel Armeanu-Ștefănică, secretarul general al 
județului a convocat reprezentanții organismelor private acreditate, care desfășoară 
activități în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului pe raza județului 
Vaslui, la o întâlnire în data de 04.06.2021.  

Ca urmare a consultărilor ce au avut loc în data sus-menționată și a 
propunerilor formulate, secretarul general al județului propune consiliului județean 
spre validare: 

- ca membru titular pe doamna Elena-Mihaela Zanoschi, în calitatea sa de 
reprezentant al organismelor private acreditate, din partea Asociației “Bună Ziua, Copii 
din România”(care a fost membru supleant); 

- ca membru supleant al acesteia pe doamna Chitic Alexandra-Mădălina – 
reprezentant al Fundației ”Spurgeon” România – Filiala Agape Vaslui. 

Considerăm, așadar, că, pentru asigurarea bunei funcționalități a comisiei, 
este necesară și oportună inițierea prezentului proiect de hotărâre și includerea 
acestuia pe ordinea de zi a primei ședințe a Consiliului Județean Vaslui. 

II.Impactul socio-economic: nu este cazul. 
III.Impactul financiar asupra bugetului judeţului: nu este cazul; 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: 
Prin proiectul de hotărâre inițiat se propune modificarea alin.(1) și alin.(2) 

ale art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.145/2017 privind înființarea și 
componența Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare. 

 



V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în 
cauză: consultarea organismelor private acreditate, care desfășoară activități în 
domeniul protecției și promovării drepturilor copilului pe raza județului Vaslui. 

VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de 
hotărâre în cauză: nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările 
instituţionale şi funcţionale preconizate:  

După adoptare, hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului 
general al județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului - Județul 
Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui, secretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului 
Vaslui, persoanelor nominalizate la art.1 alin.(2) și va asigura publicarea acestuia pe 
pagina de internet www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:   
Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de 

hotărâre anexat, care a fost elaborat cu sprijinul secretarului general al județului.  
  

 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Administrație Publică 
Nr. 8412/11.06.2021 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea  

componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale          

art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Administrație Publică, 
în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind modificarea 
componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui în raport cu atribuțiile și 
competențele acestui compartiment și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind 
gestionarea serviciilor publice de interes județean/protecția și promovarea drepturilor 
copilului. 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: nu este cazul. 
c)Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 
5laborate respectivul proiect de hotărâre:  

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile:  

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

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

      Ținând seama de cele precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 
hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 
respectiv al legalității. Raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui 
compartiment, propunem analizarea și supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare, 
în prima ședință a Consiliului Județean Vaslui.  
 
 
 
 
 
 
 

  
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Avizat – Dragomir Mihaela Director executiv 11.06.2021  
Verificat -   -  
Întocmit – Andronic Marilena Șef birou 11.06.2021  

 

 



ROMÂNIA       De acord să se supună dezbaterii     
JUDEŢUL VASLUI         plenului consiliului județean  
CONSILIUL JUDEŢEAN Președinte, 
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI                Dumitru Buzatu          
Nr.8389/11.06.2021 
                                                           

REFERAT 
privind inițierea unui proiect de hotărâre pentru modificarea  

componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vaslui 
 
 Conform dispoziţiilor art.115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, în subordinea Consiliului  judeţean  funcţionează Comisia pentru protecţia 
copilului, ca organ de specialitate al acestuia, fără personalitate juridică, având 
următoarele atribuţii principale: 
 a) stabilirea încadrării în grad de handicap şi orientarea şcolară a copilului; 
 b) pronunţarea, în condiţiile prezentei legi, cu privire la propunerile referitoare 
la stabilirea unei măsuri de protecţie specială a copilului; 

c) soluţionarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal; 
     d) alte atribuţii prevăzute de lege. 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 145/2017, cu modificările 
ulterioare, autoritatea deliberativă județeană a aprobat înființarea și componența 
Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui. La acest moment, ca urmare a modificărilor 
intervenite prin hotărârile Consiliului Județean Vaslui nr. 17/2020, nr.111/2020 și 
nr.183/2020, componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Vaslui este următoarea: 

 
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 specialist 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          Ionel Armeanu-Ștefănică - reprezentant al organismelor private   
                                                                               acreditate; 
7. Membru titular          Irina Cata                       - reprezentant al organismelor private   
                                                                               acreditate. 
        Membrii supleanți ai membrilor titulari ai Comisiei sunt: 
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. Elena-Mihaela Zanoschi - reprezentant al organismelor private acreditate; 
5. Loredana Dobrin - reprezentant al organismelor private acreditate. 

  

Amintim faptul că, potrivit art. 5 din H.G. nr.502/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, proiectul de hotărâre privind 
înfiinţarea și componenţa comisiei se întocmește de secretarul general al judeţului, 
care îl supune aprobării consiliului județean. 
 Totodată, alin. (1) al art. 3 din același act normativ stabilește componența 
Comisiei, după cum urmează: 
a) secretarul judeţului - preşedinte; 
b) directorul general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului – 
vicepreşedinte; 
c) 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 - membru; 
d) un psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul şcolar judeţean - 
membru; 
e) un reprezentant desemnat de agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, de 
preferinţă un asistent social - membru; 
f) doi reprezentanţi ai organismelor private acreditate, propuşi de secretarul 
judeţului - membri. 

     Prin adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Vaslui nr. 45/19.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu                          
nr. 5696/19.04.2021, se aduce la cunoștință vacantarea funcției de membru titular 
deținută de domnul Armeanu-Ștefănică Ionel în cadrul Comisiei pentru Protecția 
Copilului Vaslui, ca urmare a demisiei acestuia. 

Conform art. 3 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind 
organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, din componența 
Comisiei fac parte doi reprezentanţi ai organismelor private acreditate. Prin urmare, 
este necesară înlocuirea domnului Armeanu-Ștefănică Ionel, unul dintre cei doi 
reprezentanţi ai organismelor private acreditate, cu un alt membru titular.  

În acest sens, pentru a se asigura transparență și imparțialitate, secretarul 
general al județului a convocat reprezentanții tuturor acestor entități (așa cum au fost 
acestea precizate în adresa Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui nr. 
7356/26.04.2021), pentru data de 04.06.2021, la ora 1000, la sediul Consiliului Județean 
Vaslui.  

Conform procesului-verbal încheiat cu această ocazie, ținându-se cont și de 
prevederile art. 4 alin. (2) din H.G. nr. 502/2017 (poate fi propus ca membru în comisie 
doar un reprezentant care are studii superioare şi nu desfăşoară activităţi în cadrul 
autorităţilor publice locale sau centrale), reprezentanții organismelor private 
acreditate care au fost prezenți la întâlnire au formulat, în unanimitate, următoarea 
propunere:  

- desemnarea ca membru titular al comisiei a doamnei Zanoschi Elena-
Mihaela - reprezentant al Asociației “Bună Ziua, Copii din România”(care a fost,  
până la această dată, supleant al persoanei care a demisionat); 

- desemnarea ca membru supleant al comisiei a doamnei Chitic 
Alexandra-Mădălina, reprezentant al Fundației ”Spurgeon” România – Filiala Agape 
Vaslui. 

Precizăm faptul că mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu 
posibilitatea prelungirii acestuia în situaţii temeinic motivate. Astfel, noile numiri se 
vor realiza pe perioada corespunzătoare a mandatului acesteia. 

Având în vedere considerentele de mai sus, precum și faptul că, potrivit 
dispozițiilor art. 6 din H.G. nr.507/2017, Comisia poate funcționa numai în prezența 
majorității, pentru a se asigura continuitate în funcționarea acesteia, este necesară 
includerea pe ordinea de zi a primei ședințe a consiliului județean a proiectului de 
hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului 
Vaslui, în sensul celor mai sus precizate. 

 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
Diana-Elena Ursulescu  












