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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.153 din 27 noiembrie 2019 privind constituirea Comisiei pentru 

protecția copilului, modificată prin Hotărârea nr.87 din 28 august 2020 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 10262 din 15 iunie 2021 al preşedintelui;  

- raportul de specialitate nr. 10315 din 15 iunie 2021 al Direcţiei Juridice și administrație publică; 

- Decizia nr.709 din 25 august 2020 a Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu; 

- adresa nr.1155 din 05 februarie 2021 a Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu; 

- adresa nr.5587 din 03 martie 2021 a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Giurgiu; 

- adresa nr.27 din 28 mai 2021 a Fundației ,,Bethel” și adresa nr.295 din 31 mai 2021 a Fundației 

,,Bambini in Emergenza”; 

- adresa nr. 2879/07.06.2021 a Direcției de Sănătate Publică Giurgiu; 

- avizul nr.3 din 18.06.2021 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- avizul nr.13 din 18.06.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

-  Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.153 din 27 noiembrie 2019 privind constituirea Comisiei 

pentru protecția copilului, modificată prin Hotărârea nr.87 din 28 august 2020; 

- prevederile art.115 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.3-4, art.5 alin.(1) lit.c) din H.G. nr.502/2017 privind organizarea și funcționarea 

comisiei pentru protecția copilului, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.b), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 alin.(1), 

(3)-(5), art.199 alin.(1)-(2) și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.59, art.61 alin.(1) și art.62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I. Se modifică art.1 al Hotărârii nr.153 din 27 noiembrie 2019 privind constituirea Comisiei 

pentru protecția copilului în sensul înlocuirii doamnei Piciu Andreea-Irina reprezentant al Asociației 

„Societatea de Oncologie Mama și Copilul” și a doamnei Petcu Florentina reprezentant al Fundației 

„Sfânta Maria”, cu doamna Călin Mădălina Claudia – membru titular și doamna Revența Rodica – 

membru supleant, reprezentanți ai Fundației ”Bethel”, respectiv doamna Constanța Mihaela Stănescu - 

membru titular și doamna Emilia Bendrisi - membru supleant, reprezentanți ai Fundației ”Bambini in 

Emergenza”, precum și înlocuirii doamnei Burcea Nicoleta – membru supleant, reprezentant al 

Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu cu doamna Dumitru Tatiana - Mihaela. 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.153 din 27 noiembrie 2019, modificată prin Hotărârea 

nr.87 din 28 august 2020, rămân neschimbate. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu 

și persoanelor menționate la articolul 1 pentru ducere la îndeplinire, și se aduce la cunoștință publică prin 

grija secretarului general al județului. 

 

PREȘEDINTE,                         CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Aurelia Brebenel 

 

Giurgiu, 28 iunie 2021  
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