CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr._________din
2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea
componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Bihor

În conformitate cu dispoziţiile art. 104 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului şi ale Hotărârii de Guvern nr.1437/2004 privind organizarea şi
metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului, prin Hotărârea nr.74/24.12.2004 a
Consiliului judeţean Bihor a fost înfiinţată Comisia pentru protecţia copilului Bihor, ca organ de
specialitate, fără personalitate juridică, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării
drepturilor copilului.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 2/29.01.2015 a fost modificată componența
Comisiei pentru protecţia copilului Bihor,
Din componenţa comisiei fac parte preşedintele, vicepreşedintele şi 4 membri, reprezentanţi
ai unor servicii publice deconcentrate cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului, precum şi un
reprezentant al organismelor private acreditate.
Potrivit art.8 lit.b) din Hotărârii de Guvern nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia
de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului, în vederea exercitării atribuţiilor ce îi revin potrivit
art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, secretarul general al judeţului are obligaţia de a propune
consiliului judeţean nominalizarea unui membru al Comisiei dintre reprezentanţii organismelor private
acreditate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
copilului.
Luând în considerare întâlnirea care a avut loc în data de 06 ianuarie 2015 la propunerea
dnei Secretar a județului pentru consultarea ONG-urilor și CV-urile depuse în urma acesteia,
Potrivit art. 4 din Hotărârii de Guvern nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de
funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, modificarea componenţei Comisiei se aprobă prin
hotărâre a consiliului judeţean.
Ţinând cont de prevederile legale menţionate mai sus,

PROPUNEM:
Modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Bihor după cum
urmează:
1.Președinte - Carmen Soltănel, Secretar al județului Bihor;
2.Vicepreședinte - Călin Puia, director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bihor;

3.membru - dr. Gabriela Miculschi, medic primar pediatrie, desemnat de către Direcția de Sănătate
Publică a județului Bihor;
4.membru - Simina Hinț, inspector de specialitate pentru învățământ special și special integrat,
desemnat de către Inspectoratul Școlar Județean Bihor;
5.membru - Ioana Indrieș, reprezentant al Inspectoratului Județean de Poliție Bihor;
6.membru – Lenuța Pătroiu, reprezentant al Agenției Județene pentru Prestații Sociale Bihor;
7.membru - Dana Luncan, reprezentant al organismelor private acreditate.

PREȘEDINTE,
Cornel Popa

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Compartiment Relații cu Consilierii
Nr._________din________________2016

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea
componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Bihor

În conformitate cu dispoziţiile art. 104 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului şi ale Hotărârii de Guvern nr.1437/2004 privind organizarea şi
metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului, prin Hotărârea nr.74/24.12.2004 a
Consiliului judeţean Bihor a fost înfiinţată Comisia pentru protecţia copilului Bihor, ca organ de
specialitate, fără personalitate juridică, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării
drepturilor copilului.
Potrivit prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi
metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului:
art. 4 (1) ”- Înfiinţarea şi componenţa Comisiei se aprobă prin hotărâre a consiliului
judeţean, respectiv prin hotărâre a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, la propunerea
secretarului general al judeţului, respectiv a secretarului sectorului municipiului Bucureşti, potrivit
legii. ”
art.8 ” În vederea exercitării atribuţiilor ce îi revin potrivit art. 104 alin. (2) din Legea nr.
272/2004, secretarul general al judeţului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucureşti, are
următoarele obligaţii:
b) propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti,
nominalizarea unui membru al Comisiei dintre reprezentanţii organismelor private acreditate în
condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.
Poate fi propus ca membru în Comisie numai reprezentantul organismului privat care are studii
superioare socioumane şi care nu desfăşoară activităţi în cadrul autorităţilor publice locale sau
centrale. Reprezentarea organismelor private acreditate va fi asigurată prin rotaţie pentru o perioadă
de un an;”
Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 2/29.01.2015 a fost modificată componența
Comisiei pentru protecţia copilului Bihor
Pentru a putea face o propunere, Secretarul județului a organizat o întâlnire unde au fost
invitați reprezentanții ONG-urilor specializate în domeniul protecției copilului.
În data de 06 ianuarie 2016 a avut loc dezbaterea pentru desemnarea unui reprezentant al
organismelor private acreditate ( consemnată în procesul verbal anexat prezentei), cărora li s-a solicitat
şi depunerea de CV-uri în vederea desemnării unui membru în Comisia pentru protecţia copilului Bihor
cu mențiunea că, ” Poate fi propus ca membru în Comisie numai reprezentantul organismului privat

care are studii superioare socioumane şi care nu desfăşoară activităţi în cadrul autorităţilor publice
locale sau centrale”
Din experiența acumulată în anii anteriori în cadrul Comisiei doamna secretar specifică
faptul că este important ca persoana care va fi aleasă să fie de specialitate psiholog pentru a putea avea
o vedere specializată în analiza comportamentului copilului.
La Registratura Consiliului Judeţean Bihor au fost depuse și înregistrate sub nr. 194 din
06.01.2016 Cv-ul dnei Dana Luncan și sub nr. 298 din 08.02.2016 CV-ul Dnei Popa Monica.
Având în vedere că au fost depuse 2 CV-uri, și doar unul îndeplinește condiția solicitată de
Secretarul județului, respectiv aceea de a avea fi psiholog,
Ţinând cont de prevederile menţionate în aliniatul anterior, Secretarul judeţului Bihor
propune desemnarea, ca membru în Comisia pentru protecţia copilului, a doamnei Dana Luncan,
psiholog
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2 şi art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUNEM:
modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Bihor după cum urmează:
1.Președinte - Carmen Soltănel, Secretar al județului Bihor;
2.Vicepreședinte - Călin Puia, director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bihor;
3.membru - dr. Gabriela Miculschi, medic primar pediatrie, desemnat de către Direcția de Sănătate
Publică a județului Bihor;
4.membru - Simina Hinț, inspector de specialitate pentru învățământ special și special integrat,
desemnat de către Inspectoratul Școlar Județean Bihor;
5.membru - Ioana Indrieș, reprezentant al Inspectoratului Județean de Poliție Bihor;
6.membru – Lenuța Pătroiu, reprezentant al Agenției Județene pentru Prestații Sociale Bihor;
7.membru - Dana Luncan, reprezentant al organismelor private acreditate.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sarkady Zsolt
”Imi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

CONSILIER JURIDIC,
Jurca Roxana
”Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial”

VIZAT,
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,
”Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi
asum responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii”

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

Proiect
HOTĂRÂREA NR. _______
din __________ 2015
privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Bihor
Având în vedere Expunerea de motive nr. _______/_______ a Președintelui Consiliului
Județean Bihor, Raportul de specialitate nr. ______/_______ al Direcţiei Generale Administraţie Publică
Locală, Raportul de avizare nr. _______/_______ al Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială,
Protecție Copii, Tineret și Sport și Raportul de avizare nr. _______/_______ al Comisiei Juridică,
dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră nr.______ din _________;
Luând în considerare dezbaterea care a avut loc în data de 06 ianuarie 2016 pentru
desemnarea unui reprezentant al organismelor private acreditate şi CV-urile depuse în urma acesteia,
Conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului;
Ținând cont de dispoziţiile art. 4, 5 și 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind
organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2 şi art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se modifică componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Bihor, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – De la data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean
Bihor nr. 2/29.01.2015 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Bihor.
Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Secretarul judeţului
Bihor.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor
- Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor
- Compartimentului Relații cu Consilierii
- Persoanelor nominalizate
PREȘEDINTE,
Cornel Popa

VIZAT:
PREȘEDINTE,
Cornel Popa

ANEXA
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei
Comisiei pentru Protecţia Copilului Bihor

COMPONENȚA COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI

1. Preşedinte – Carmen Soltănel, Secretar al judeţului Bihor
2. Vicepreşedinte – Călin Puia, Director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie
a Copilului Bihor
3. membru - dr.Gabriela Miculschi, medic primar pediatrie, desemnat de către Direcția de Sănătate Publică a
județului Bihor;
4. membru - Simina Hinț, inspector de specialitate pentru învățământ special și special integrat,

desemnat de către Inspectoratul Școlar Județean Bihor;
5. membru - Ioana Indrieş, reprezentant al Inspectoratului Judeţean de Poliţie
6. membru – Lenuța Pătroiu, reprezentant al Agenției Județene pentru Prestații Sociale Bihor
7. membru – Dana Luncan, reprezentant al organismelor private acreditate.

