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H O T Ă R Â R E  
                   

cu privire la: înlocuirea unui membru al Comisiei pentru 
Protec ţia Copilului  

 
 

Având în vedere : 
- expunerea de motive  nr. 10157/15.12.2008 cu privire la Proiectul de 

Hotărâre nr. 10158/15.12.2008;  
- adresa  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

nr. 806/11.12.2008, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub. nr. 
10102/11.12.2008; 

- raportul  Secretarului Judeţului Olt nr. 10159/15.12.2008; 
- raportul nr. 10160/15.12.2008 al Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul; 
- raportul nr. 10342 / 16.12.2008 al Comisiei pentru administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii 
cu cetăţenii; 

- raportul nr. 10348 /16.12.2008 al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ ; 

- prevederile  Hotărârii Consiliului Judeţean nr.122/2004 cu privire la 
înfiinţarea  Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile  art.8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr.1437/2004 privind 
organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia 
Copilului; 

 
În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. (1). Se înlocuieşte reprezentantul organismelor private acreditate 
în Comisia pentru Protecţia Copilului, doamna Camelia CISMARU – director al 
„Casei Speranţei Dobrun” – Casă de tip familial a Fundaţiei KIDS ALIVE 
România, cu domnul Marin BICA – director executiv al Organizaţiei 
„TREBUIE” – Filiala Olt. 

 
(2). Numirea domnului Marin BICA, în calitate de membru în Comisia 

pentru Protecţia Copilului se face pentru perioada 01 ianuarie – 31 
decembrie 2009 . 
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Art. 2. Componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului, înfiinţată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.122/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 

  
Art. 3. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01 ianuarie 

2009 şi se comunică domnului Marin BICA, Pre şedintelui Comisiei pentru 
Protec ţia Copilului, Direc ţiei Generale de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia 
Copilului, în vederea aducerii la îndeplinire, doam nei Camelia CISMARU, 
Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt şi Institu ţiei Prefectului – Jude ţul 
Olt .  
 
 
                                             

PRE�EDINTE 
Paul STĂNESCU 

  
 
 
 

                    
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                 Secretar al Jude ţului                                                      
                                                                      Marin DOBRE 
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