JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
SECRETARUL JUDEȚULUI BIHOR
Nr. 16142/23.08.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea componenței
Comisiei pentru Protecția Copilului Bihor

Prin Hotărârea nr. 291/13.12.2016, Consiliul Județean Bihor a modificat componența
Comisiei pentru Protecția Copilului Bihor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1437/2004 privind
organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului.
Ulterior, prin H.G. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru
protecția copilului – act normativ care a abrogat H.G. nr. 1437/2004 – legiuitorul a stabilit
componența comisiei cu unele modificări raportat la vechea reglementare, instituind totodată și
durata mandatului membrilor.
În scopul punerii în aplicare a dispozițiilor H.G. nr. 502/2017 privind organizarea și
funcționarea comisiei pentru protecția copilului, componența Comisiei pentru Protecția Copilului
Bihor, astfel cum a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 291/2016, se impune a
fi modificată prin: desemnarea a doi reprezentanți ai organismelor private acreditate, propuși de
secretarul județului, prin Hotărârea nr. 291/2016 fiind numit un singur reprezentant; desemnarea unui
membru supleant pentru fiecare membru al comisiei și eliminarea din structura comisiei a
reprezentantului Inspectoratului Județean de Poliție Bihor.
Prin Adresele înregistrate la Consiliul Județean Bihor sub nr. 15684/16.08.2017, nr.
16057/22.08.2017, respectiv nr. 15621/11.08.2017, instituțiile menționate la art.3 alin.1 lit.(c), (d) și
(e) din H.G. nr. 502/2017 și-au desemnat reprezentanții aleși pentru a fi membrii supleanți în comisie,
după cum urmează:
 Domnul Dr. Ritli Ladislau - membru supleant, reprezentant al Direcției de Sănătate
Publică Bihor;
 Domnul prof. Negruțiu Florin - membru supleant, reprezentant al Inspectoratului Școlar
Județean Bihor;
 Doamna Cotrău Daniela - membru supleant, reprezentant al Agenției Județene pentru
Plăți și Inspecție Socială Bihor.
De asemenea, în urma analizării CV-urilor depuse la Registratura Consiliului Județean
Bihor, înregistrate sub nr. 23123/2016, 23384/2016, 16094/2017, ținând cont de experiența
profesională necesară și utilă bunei funcționări a comisiei, precum și de activitatea anterioară a
acesteia, Secretarul Județului Bihor propune nominalizarea următorilor membrii ai comisiei, dintre
reprezentanții organismelor private acreditate care desfășoară activități în domeniul protecției și
promovării drepturilor copilului:
 doamna Dana Luncan – membru titular și doamna Popa Monica – membru supleant;
 doamna Micula Adina Maria – membru titular și doamna Lupșe Gabriela – membru
supleant.
Ținând cont de art.3, art.4 și art.5 din H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcționarea
comisiei pentru protecţia copilului, precum și de art.91 alin.5 lit.(a) pct.2 și lit.(f) din Legea

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și în
temeiul prevederilor art.98 coroborat art.44 alin.1 din legea menționată,
În temeiul prevederilor art.117 alin.1 lit (h) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, coroborate cu art.5 alin.1 lit.(c) din H.G. nr. 502/2017,
PROPUN:
1. modificarea și completarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Bihor,
conform anexei care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.
2. stabilirea mandatului membrilor comisiei ca fiind de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii
acestuia în situații temeinic motivate.
SECRETARUL JUDEȚULUI BIHOR,
Carmen Soltănel

JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
COMPARTIMENT RELAȚII CU CONSILIERII
Nr. 16145/23.08.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea componenței
Comisiei pentru Protecția Copilului Bihor

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, prin Hotărârea nr. 74 din 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 nr. 291 din 13.12.2016, Consiliul Județean Bihor a modificat componența
Comisiei pentru Protecția Copilului Bihor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1437/2004 privind
organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului.
Ulterior, prin H.G. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția
copilului – act normativ care a abrogat H.G. nr. 1437/2004 – legiuitorul a stabilit componența comisiei
cu unele modificări raportat la vechea reglementare, respectiv:
- dispozițiile art.3 alin.2 din H.G. 502/2017 prevăd în mod expres posibilitatea desemnării
unui membru supleant pentru fiecare membru titular al comisiei;
- potrivit art.3 alin.1 din același act normativ, comisia include doi reprezentanți ai
organismelor private acreditate, propuși de secretarul județului;
- noua structură a comisiei nu mai include și reprezentantul inspectoratului teritorial de
poliție, prevăzut de art.5 alin.1 lit.(c) din H.G. nr. 1437/2004.
De asemenea, prevederile art.3 alin.3 din H.G. 502/2017 reglementează în mod expres durata
mandatului membrilor comisiei ca fiind de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situații
temeinic motivate.
În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor menționate, componența Comisiei pentru Protecția
Copilului Bihor, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 291 din 13.12.2016, se impune a
fi modificată prin: desemnarea a doi reprezentanți ai organismelor private acreditate, propuși de
secretarul județului, prin Hotărârea nr. 291/2016 fiind numit un singur reprezentant; desemnarea unui
membru supleant pentru fiecare membru al comisiei și eliminarea din structura comisiei a
reprezentantului Inspectoratului Județean de Poliție Bihor.
Ca urmare a solicitării Secretarului Județului Bihor, formulată prin Adresa nr. 15468 din
09.08.2017, instituțiile menționate la art.3 alin.1 lit.(c), (d) și (e) din H.G. nr. 502/2017 și-au desemnat
reprezentanții aleși pentru a fi membrii supleanți în comisie, după cum urmează:
 potrivit Adresei nr. 13114/11.08.2017, înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr.
15684/16.08.2017, Direcția de Sănătate Publică Bihor a desemnat în calitate de membru
supleant pe domnul Dr. Ritli Ladislau;
 potrivit Adresei nr. 14949/18.08.2017, înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr.
16057/22.08.2017, Inspectoratul Școlar Județean Bihor a desemnat în calitate de membru
supleant pe domnul prof. Negruțiu Florin;
 în conformitate cu Adresa nr. 9931/10.08.2017, înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub
nr.15621/11.08.2017 , Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor a desemnat
în calitate de membru supleant pe doamna Cotrău Daniela.

De asemenea, în urma analizării CV-urilor depuse la Registratura Consiliului Județean Bihor,
înregistrate sub nr. 23123/2016, 23384/2016, 16094/2017, ținând cont de experiența profesională
necesară și utilă bunei .funcționări a comisiei, precum și de activitatea anterioară a acesteia, Secretarul
Județului Bihor a propus nominalizarea următorilor membrii ai comisiei, dintre reprezentanții
organismelor private acreditate care desfășoară activități în domeniul protecției și promovării drepturilor
copilului:
 doamna Dana Luncan – membru titular;
 doamna Popa Monica – membru supleant;
 doamna Micula Adina Maria – membru titular;
 doamna Lupșe Gabriela – membru supleant.
În considerarea celor menționate, având în vedere Expunerea de Motive nr. 16142/23. 08.2017 și
Proiectul de Hotărâre nr.16144/23.08.2017 ale Secretarului Județului Bihor;
Ținând cont de art.3, art.4 și art.5 din H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcționarea
comisiei pentru protecţia copilului, precum și de art.91 alin.5 lit.(a) pct.2 și lit.(f) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și în
temeiul prevederilor art.98 coroborat art.44 alin.1 din legea menționată,
PROPUNEM:
1. modificarea și completarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Bihor, conform
anexei care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.
2. stabilirea mandatului membrilor comisiei ca fiind de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii
acestuia în situații temeinic motivate.

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

REFERENT
Dorina Negruț
”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”

ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea componenței
Comisiei pentru Protecția Copilului Bihor
Având în vedere Expunerea de motive nr. 16142 din 23.08.2017 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bihor şi Raportul de specialitate nr. 16145 din 23.08.2017 al
Compartimentului Relații cu Consilierii, prin care se propune modificarea și completarea
componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Bihor;
Ținând cont de Raportul de avizare nr. _____ din ______ al Comisiei pentru Protecție
socială, protecția copilului, sănătate și familie și Raportul de avizare nr. _____ din _____ al
Comisiei juridice, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră;
Ținând seama de Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 291 din 13.12.2016 privind
modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Bihor;
Luând în considerare:
- Adresa nr. 13114/11.08.2017 a Direcției de Sănătate Publică Bihor, înregistrată la
Consiliul Județean Bihor sub nr. 15684/16.08.2017;
- Adresa nr. 14949/18.08.2017 a Inspectoratului Școlar Județean Bihor, înregistrată
la Consiliul Județean Bihor sub nr. 16057/22.08.2017;
- Adresa Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor, înregistrată la
Consiliul Județean Bihor sub nr. 15621/11.08.2017;
Având în vedere dispozițiile art.115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția
drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art.3, ale art.4 și ale art.5 din H.G. nr. 502/2017 privind
organizarea şi funcționarea comisiei pentru protecţia copilului, precum și a dispozițiilor art.91
alin.5 lit.(a) pct.2 și lit.(f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.115 alin.1 lit.(c) 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 și se completează componența Comisiei pentru Protecția Copilului
Bihor, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Mandatul membrilor comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii
acestuia în situații temeinic motivate.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean
Bihor nr. 291 din 13.12.2016 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția
Copilului Bihor se abrogă.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Secretarul
Județului Bihor.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;
 Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
 Compartimentul Relaţii cu Consilierii din cadrul Consiliului Judeţean
Bihor;
 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor,
 persoanele nominalizate în Anexa hotărârii, precum și doamna Ioana
Indrieș.

SECRETARUL JUDEȚULUI BIHOR,
Carmen Soltănel

ANEXA la Proiectul de hotărâre
privind modificarea și completarea componenței
Comisiei pentru Protecția Copilului Bihor

VIZAT,
Secretarul Județului Bihor,
Carmen Soltănel

Componența Comisiei pentru Protecția Copilului Bihor

1. Președinte
2. Vicepreședinte
3. Membru titular
Membru supleant

4. Membru titular
Membru supleant

5. Membru titular
Membru supleant
6. Membru titular
Membru supleant
7. Membru titular
Membru supleant

Carmen Soltănel – Secretarul Județului Bihor
Călin Puia – Director executiv al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Bihor
Dr. Gabriela Miculschi – medic primar pediatrie, desemnat de
către Direcția de Sănătate Publică Bihor
Dr. Ritli Ladislau – medic primar pediatrie, medic specialist
oncologie medicală, medic specialist sănătate publică și
management, desemnat de către Direcția de Sănătate Publică Bihor
Simina Hinț – inspector de specialitate pentru învățământ special și
special integrat, desemnat de Inspectoratul Școlar Județean Bihor
Prof. Negruțiu Florin – inspector școlar, desemnat de
Inspectoratul Școlar Județean Bihor
Lenuța Pătroiu – desemnat de Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Bihor
Cotrău Daniela – desemnat de Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Bihor
Dana Luncan – reprezentant al organismelor private acreditate
Popa Monica – reprezentant al organismelor private acreditate
Micula Adina Maria – reprezentant al organismelor private
acreditate
Lupșe Gabriela – reprezentant al organismelor private acreditate

