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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 și Hotărârea nr.136 din  

28 iunie 2021 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.16484 din 17 august 2022 al preşedintelui;  

- raportul de specialitate nr.16490 din 17 august 2022 al Serviciului juridic – contencios și contracte; 

- adresa nr.52955 din 22 iulie 2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Giurgiu; 

- adresa nr.15067 din 26 iulie 2022 a Serviciului Juridic – contencios și contracte; 

- adresele nr.12054 din 27 iulie 2022 și 15502 din 4 august 2022 ale Agenției Județene pentru Plăți și 
Inspecție Socială Giurgiu; 

- avizul nr.38/22.08.2022 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- avizul nr.108/22.08.2022 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 și Hotărârea nr.136 din 28 

iunie 2021; 

- 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.196 alin.(1) lit.a) 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, modificată prin Hotărârea nr.87 din 28 august 2020 și Hotărârea nr.136 din 28 

iunie 2021 în sensul înlocuirii doamnei Bardă Mariana - reprezentant al Agenției Județene pentru Plăți și 
Inspecție Socială Giurgiu cu doamna Dinu Valentina Loredana, director executiv al Agenției Județene 

pentru Plăți și Inspecție Socială Giurgiu ca membru titular al Comisiei pentru Protecția Copilului Giurgiu. 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.153 din 27 noiembrie 2019, modificată prin Hotărârea 
nr.87 din 28 august 2020 și Hotărârea nr.136 din 28 iunie 2021, 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. 

 

 PREŞEDINTE,         CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                    Aurelia Brebenel 

 

 

Giurgiu, 23 august 2022 

Nr.194 

Adoptată cu 16 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri” . 


