
R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

H O T Ă R Â R E
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Vâlcea nr.193 din 30 august 2017, privind reorganizarea 
Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea, 

cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 
februarie 2019, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni, din 
totalul de 33 consilieri în funcţie;

Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.2212 din 14 februarie 2019;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale 
Administraţie Locală, înregistrat sub nr.2213 din 14 februarie 2019, 
avizele comisiilor de specialitate, precum şi procesul verbal al comisiei de 
validare;

Văzând adresa Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic din 
România -  Filiala Vâlcea rir.6 din 17 ianuarie 2019, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.835 din 18 ianuarie 2019;

în conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.’d” şi ale alin.(5), 
lit.’a’ , pct.2 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, 
repuoiicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii 
Guvernului nr.502/2017, privind organizarea şi funcţionarea comisiei 
pentru protecţia copilului;

în temeiul art.97 d;n Legea administraţiei publice locale, 
nr.2 15/2001, republice lă, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ArM Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.193 din 30 august 
2017, privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea, 
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează
a strei:

1. Punctul 4 al alineatului (2) al anicoljlui 1 se modifică în sensul înlocuirii 
doamnei Daniela Lupu, cu doamna Florentina Andrei, asistent social, 
reprezentant ai Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic din 
Românie -  Filiala YLcee, cu un număr de:

- 31 voturi peni:u
- 0 abţineri.

2. După articolul 1 se introduce un icu articol, respectiv, articolul 11 care va 
avea următoru. cuprins:



„Art. 11(1) Lucrările de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia 
Copilului Vâlcea sunt asigurate de un secretariat care funcţionează în 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Vâlcea, al cărui secretar este desemnat prin dispoziţie a directorului 
executiv al Direcţiei.

(2) Reprezentarea în instanţă a Comisiei pentru Protecţia Copilului 
Vâlcea, in litigiile privind actele emise la nivelul acesteia, va fi asigurată de 
către consilierii juridici din caarul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copiluiui Vâlcea."

Art.ll Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul 
Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Administraţie Locală, 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, 
Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Vâlcea. Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea, 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Asociaţiei de Sprijin a Copiilor 
Handicapaţi Fizic din România -  Filiala Vâlcea, precum şi persoanelor 
prevăzute la art.l, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va 
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în 
Monitorul Oficial al Judeţului Vâicea".

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 
ai in. (5), corooorate cu aleart.97 şi art 9d din Legea administraţiei publice 
locaie, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu un număr de J31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri.
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