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JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 14550 din 08.10.2021 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 161/2021 
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,     .10.2021 
 
             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. 14550/08.10.2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind actualizarea  

  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 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, referitoare la 
vacantarea funcției de membru supleant deținută de doamna Chitic Alexandra - 
Mădălina în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui, ca urmare a închiderii 
activității Casei Agape, este necesară și oportună înlocuirea acesteia cu un alt membru 
supleant - reprezentant al organismelor private acreditate care desfășoară activități în 
domeniul protecției și promovării drepturilor copilului.  

După cum se arată și în referatul secretarului general al județului 
nr.14548/08.10.2021, subliniem 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. Totodată, conform art.4 alin.(2) din același act normativ, fiecare 
dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un membru supleant.  

În vederea înlocuirii doamnei Chitic Alexandra-Mădălina, 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 01.10.2021.  

Ca urmare a consultărilor ce au avut loc în data sus-menționată, secretarul 
general al județului propune consiliului județean spre validare, ca membru supleant al 
Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui, pe doamna Voicu Mihaela – reprezentant al 
Fundației World Vision România, Biroul Zonal Iași & Vaslui. 

Actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui are în 
vedere și modificarea gradului profesional al doamnei doctor Olaru I. T. Andreea, din 
medic specialist în medic primar. 

Ținînd cont de cele de mai sus, considerăm 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 interesate. 

Totodată, se va asigura publicarea hotărârii 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 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjvs.eu/


 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Administrație Publică 
Nr. 14577/11.10.2021 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea  

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. 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; 

      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 –  - -  
Verificat – Dragomir Mihaela  Director execuiv 11.10.2021  
Întocmit – Andronic Marilena-Eugenia Șef birou 11.10.2021  

 



 

ROMÂNIA       De acord să se supună dezbaterii     
JUDEŢUL VASLUI         plenului consiliului județean  
CONSILIUL JUDEŢEAN Președinte, 
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI                Dumitru Buzatu          
Nr. 14548/08.10.2021 
                                                           

REFERAT 
privind inițierea unui proiect de hotărâre pentru actualizarea  

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, 
nr.183/2020, nr. 4/2021 și nr.94/2021, 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          Elena-Mihaela Zanoschi   - 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. Chitic Alexandra-Mădălina - reprezentant al organismelor private acreditate; 
5. Loredana Dobrin - reprezentant al organismelor private acreditate. 

  

 Amintim că alineatul (1) al art. 3 din H.G. nr.502/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului 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 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, se aduce la cunoștință vacantarea 
funcției de membru supleant deținută de doamna Chitic Alexandra-Mădălina în cadrul 
Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui, ca reprezentant al Fundației Spurgeon 
România - Filiala Agape Vaslui. 

Conform art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea 
și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, fiecare dintre membrii titulari ai 
Comisiei are desemnat un membru supleant.  

Prin urmare, este necesară înlocuirea doamnei Chitic Alexandra - Mădălina cu un 
alt membru supleant.  

Totodată, potrivit art. 4 alin. (2) din actul normativ sus-amintit, poate fi propus ca 
membru în Comisie numai reprezentantul organismului privat acreditat care desfăşoară 
activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, are studii superioare 
şi nu desfăşoară activităţi în cadrul autorităţilor publice locale sau centrale. 

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 01.10.2021, la ora 1000, prin mijloace electronice, în 
sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom. 

Conform procesului-verbal încheiat cu această ocazie, reprezentanții organismelor 
private acreditate care au fost prezenți la întâlnire au formulat, în unanimitate, 
următoarea propunere: desemnarea ca membru supleant al comisiei a doamnei Voicu 
Mihaela, reprezentant al Fundației World Vision România - Biroul Zonal Iași & 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. 

Doamna Andreea Olaru, membru titular al Comisiei, a prezentat secretarului 
general al județului Certificatul de medic primar nr. 20949/03.09.2021, eliberat de 
Ministerul Sănătății, precum și Avizul anual privind exercitarea profesiei de medic, 
eliberat de Colegiul Medicilor Vaslui, solicitând modificarea gradului profesional. 

Menționăm 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. 
       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 actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului 
Vaslui, în sensul celor mai sus precizate. 

 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
Diana-Elena Ursulescu  





alin.(2) din acelaşi act normativ, fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat 
un membru supleant. 

Precizează că în şedinţa anterioară a fost nominalizată ca supleant doamna 
Chitic Alexandra - Mădălina, din partea Fundaţiei Spurgeon România · Filiala Agape Vaslui, 
organism care şi-a încetat activitatea. 

Totodată, se menţionează că, potrivit prevederilor art.4 alin. (2) din actul 
normativ sus-amintit, poate fi propus ca membru în Comisie numai reprezentantul 
organismului prfvat acreditat care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi 
promovării drepturilor copilului, are studii superioare şi nu desfăşoară activităţi în cadrul 
autorităţilor publice locale sau centrale. 

Solicită formularea de propuneri. 
Doamna Zanoschi Mihaela, reprezentantul Asociaţiei Bună Ziua Copii din 

România, propune ca membru supleant pe doamna Voicu Mihaela - reprezentant al 
Fundaţiei World Vision România. 

Doamna Dtana-Elena Ursulescu, secretarul general al judeţului, reaminteşte 
că mandatul noului supleant este până la finalizarea mandatului actualei comisii, dacă nu 
vor interveni alte modificări legislative. 

* 

Întrucât nu s-au mai formulat alte propuneri, doamna Diana-Elena Ursulescu, 
secretarul general al judeţului, supune la vot propunerea doamnei Zanoschi Mihaela. 

Cu unanimitate de voturi (10 voturi "pentru"), propunerea a fost aprobată. 

* 

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al judeţului, declară închise 
lucrările şedinţei. 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 01 octombrie 
2021. 

SECRETAR GENE 
Diana-Elena 

Întocmit, 
Şef birou Andronic Marilena - Eugenia 
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DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Secretariatul Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului 
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NR. 64/13.09.2021
� 1c-0,,�,.,, 

\ .. � Către, 
\ J JY

.,.. /. CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

�\l-0 l WY 
',):J 

j) · ·Doamnei preşedinte a Comisie Judeţene pentru Protecţia Copilului Vaslut-

� � ?;(,
oq 

/ \ Având în vedere: 
Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 145/2017 privind înfiinţarea şi componenţa 
Comisiei pentru Protecţia Copilului Vaslui; 

Red. 2ex. 

în conformitate cu prevederile: 
Art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Art. 3 alin.(1 ), art.4 şi art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017
privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;

luând în considerare email-ul trimis de doamna Chitic Alexandra-Mădălina
membru supleant CPC- reprezentant al organismelor private acreditate care 
desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 
copilului, în cadrul Fundaţiei <• Spurgeon » România- Filiala Agape Vaslui, 
înregistrat la Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului Vaslui cu nr. 
64/ 13.09.2021, vă rugăm dispuneţi în conformitate cu procedurile legale. 

CAZACU DRAGOŞ 
VICEPREŞEDINTE, 

-AN OREI

SECRETAR C.P.C.,
�lt$ANU ANCA 

mun.Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui - laşi, nr. 1, C.P. 
730003Telefon 0235.315.138; Fax 0235.315.346; e-mail: oftice@dgaspc-vs.ro 



Pe vin., sept. 1 O, 2021 la 10:51, anca husanu 
<anca_husanu@yahoo.com> a scris:

Buna ziua! 

Sunteţi Invitata la şedinta ordinară a Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Vaslui, ce are loc 
la sediul DGASPC Vaslui, din str. Şoseaua Naţională Vaslui-laşi nr.1, judeţul Vaslui, sala mare de 

şedinţă, pentru ziua de 15.09.2021, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi ataşată. 

Răsp.: Convocare sedinta 15.09.2021 
De la:Alexandra Mihailescu  
Către :
Dată:luni, 13 septembrie 2021, 08:50 EEST 
Nu voi putea participa la sedlnta deoarece nu mai fac parte din cadrul Fundatlel Spurgeon. 

CONSILIUL JUD. VASLUI 

COMISIA PENTRU PRO T .A COPILULUI 

J I) NR.

Ziua 4.12... Luna



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Către, 
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

-Doamnei preşedinte a Comisie Judeţene pentru Protecţia Copilului Vaslui-

Revenim la adresa cu nr. 64/ 13.09.2021, ataşând, în copie, adresa 
Fundaţiei "Spurgeon" România, Filiala "Agape" Vaslui, cu nr. 590/15.09.2021, înregistrată 
la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, cu nr. 
41181 /15.09.2021 şi, sub nr. 65/16.09.2021 la Secretariatul Comisiei pentru Protecţia 
Copilului Vaslui, cu aducere la cunoştinţă că, Fundaţia Spurgeon a închis activitatea Casei 
Agape (Centrul rezidenţial pentru copii), drept pentru care doamna Chitic Alexandra
Mădălina- membru supleant CPC, nu mai poate participa la lucrările comisiei. 
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VICEPREŞEDINTE, 
CAZACU DRAGOŞ-A �.-..,...-

====="::"'.::-.-=== mun.Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui - laşi, nr. 1, C.P. 

730003Telefon 0235.315.138; Fax 0235.315.346; e-mail: office@dgaspc-vs.ro 
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"Nu zăbovi a face bine celui ce are nevoie când ai putin/ă să-l aju/i " 

SOLOMON 3/27 
DIREq1A GENERALA DE ASISTENŢA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI

Nr. 590 din 

15/09/2021 

ADRESĂ CĂTRE DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULill VASLUI 

Domnule director, 

vă aduc la cunoştinţă că, din data de 15/09/2021, asistenta socială Chitic· 

Alexandra s-a retras din comisia de evaluare pentru copii întrucât Fundaţia 

Spurgeon a închis activitatea Casei Agape (Centrul rezidenţial pentru copii). 

Aşadar, asistena socială Chitic Alexandra, a încetat contractul de lucru pentru 

Fundaţia Spurgeon. 

CONSILIUL JUD. VASLUI 

COMISIA PENTRU P IA COPILULUI 

Cu stimă, 

Presedintele Ionel Turc 




