Proiect
Nr. 5 din 19.01.2021

HOTĂRÂRE
privind modificarea și actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Botoșani
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de _____01.2021,
urmare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 262 din 18.12.2020
privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Nacu - Manole Doina pentru exercitarea cu
caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacante de director executiv al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 970 din
19.01.2021 prin care se propune modificarea și actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția
Copilului Botoșani,
având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică
Locală nr. 971 din 19.01.2021,
- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură;
- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte,
activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement,
în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin.
(1) lit. c) și art. 5 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi
funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1 Se modifică componența Comisiei pentru Protecția Copilului Botoșani, în sensul
înlocuirii domnului Șlincu Dan-Constantin cu doamna Nacu-Manole Doina, Director executiv –
Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani - în calitate de
Vicepreședinte.
Art. 2 Se aprobă componența actualizată a Comisiei pentru Protecția Copilului Botoșani,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 115 din 31.08.2017, modificată prin
Hotărârile Consiliului Județean Botoșani nr. 126 din 27.09.2018, nr. 189 din 19.12.2018, nr. 179 din
31.10.2019 și 201 din 19.12.2019, își încetează aplicabilitatea.
Art. 4 Persoanele nominalizate la art. 1 și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Botoşani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Doina – Elena Federovici

Botoşani,
Nr. ______ din ________2021

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

ANEXA
la Hotărârea nr.____ din_______2021

COMPONENȚA
COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI BOTOȘANI

1. Domnul Bejenariu Marcel-Stelică – Secretar general al județului – președinte;
2. Doamna Nacu-Manole Doina – Director executiv – Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Botoșani – vicepreședinte;
3. Doamna Zaboloteanu Carmen – medic specialist pediatru, desemnat de Direcția de
Sănătate Publică a Județului Botoșani – membru titular;
-

Doamna Vasilică Mariana – medic specialist pediatru, desemnat de Direcția de Sănătate
Publică a Județului Botoșani – membru supleant;

4. Doamna Robu Alina – Director - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Botoșani – membru titular;
– Doamna Tincu Liliana – Profesor - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Botoșani – membru supleant;
5. Domnul Tocariu Sebastian – reprezentant al Agenției Județene pentru plăți și Inspecție
Socială Botoșani – membru titular;
-

Doamna Olteanu Daniela - reprezentant al Agenției Județene pentru plăți și Inspecție
Socială Botoșani – membru supleant;

6. Domnul Hliban Daniel Marian – reprezentant al organismului privat Asociația Națională a
Surzilor din România, filiala Botoșani – membru titular;
7. Domnul Piu Dumitru – reprezentant al organismului privat acreditat Fundația Hand of Help
Botoșani – membru titular.

PREŞEDINTE,
Doina – Elena Federovici

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

Nr. 970 din 19.01.2021

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind modificarea și actualizarea
componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Botoşani.
Proiectul a fost întocmit potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 502/2017 privind
organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului.
Comisia pentru protecția copilului este alcătuită din 7 persoane şi are următoarea
componenţă:
a) secretarul judeţului - preşedinte;
b) directorul executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,
denumită în continuare Direcţie, - vicepreşedinte. Acesta poate delega atribuţiile care îi revin
directorului executiv adjunct care coordonează activitatea de protecţie a drepturilor copilului;
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.
Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un membru supleant. Mandatul
membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situaţii temeinic
motivate.
Pot fi membri ai Comisiei reprezentanţii desemnaţi care sunt specialişti angajaţi ai
instituţiilor respective sau ai instituţiilor/unităţilor subordonate sau pe care le coordonează
metodologic, cu studii superioare, ale căror integritate morală şi experienţă profesională oferă
garanţii corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în cadrul Comisiei.
Nu pot fi membri în Comisie specialiştii care realizează evaluarea complexă a copilului şi
nici reprezentanţii organismelor private care nu sunt acreditate, în condiţiile legii. Membrii
Comisiei reprezintă instituţiile/organismele private care i-au desemnat şi au obligaţia ca, în toate
deciziile care se iau, să urmărească exclusiv interesul superior al copilului.
Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 262 din
18.12.2020 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Nacu - Manole Doina pentru
exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacante de director
executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, propun
modificarea și actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Botoşani.
Faţă de cele prezentate, supun spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest
scop.
PREŞEDINTE,
Doina – Elena Federovici

Direcția Juridică,
Administrație Publică Locală
Nr. 971 din 19.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017, Comisia pentru protecţia copilului,
prevăzută la art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este organul de specialitate, fără personalitate
juridică, al consiliului judeţean, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării
drepturilor copilului.
Comisia este alcătuită din 7 persoane şi are următoarea componenţă:
a) secretarul judeţului - preşedinte;
b) directorul executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,
denumită în continuare Direcţie, - vicepreşedinte. Acesta poate delega atribuţiile care îi revin
directorului executiv adjunct care coordonează activitatea de protecţie a drepturilor copilului;
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.
Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un membru supleant. Mandatul
membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situaţii temeinic
motivate.
Pot fi membri ai Comisiei reprezentanţii desemnaţi care sunt specialişti angajaţi ai
instituţiilor respective sau ai instituţiilor/unităţilor subordonate sau pe care le coordonează
metodologic, cu studii superioare, ale căror integritate morală şi experienţă profesională oferă
garanţii corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în cadrul Comisiei.
Nu pot fi membri în Comisie specialiştii care realizează evaluarea complexă a copilului şi
nici reprezentanţii organismelor private care nu sunt acreditate, în condiţiile legii. Membrii
Comisiei reprezintă instituţiile/organismele private care i-au desemnat şi au obligaţia ca, în toate
deciziile care se iau, să urmărească exclusiv interesul superior al copilului.
Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 262 din
18.12.2020 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Nacu - Manole Doina pentru
exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacante de director
executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, considerăm
necesară modificarea și actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Botoşani.
Având în vedere aspectele menționate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru
promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de
hotărâre în forma prezentată.
DIRECTOR EXECUTIV,
Amalia Marian

