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PROIECT 

HOTĂRÂRE 
       cu privire la actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Olt 

 
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 877/26.01.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- adresa Fundației Denisa Dobrun nr. 400/25.01.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr. 835/26.01.2022;  
- raportul nr. 874/26.01.2022 cu privire la actualizarea componenței Comisiei pentru 
Protecția Copilului Olt, întocmit de Secretarul General al Județului;  
- prevederile art.1, art.3, art.4 și art.5 alin.(1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 
privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului; 
- prevederile art.115 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 
  În temeiul art.173 alin.(1) lit. a) și d), alin.(5) lit. b), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat 
cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE. 
 

 Art. 1. Se actualizează componența Comisiei pentru Protecția Copilului Olt, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 136/24.08.2017 privind reorganizarea Comisiei 
pentru Protecția Copilului Olt, aprobare Regulament de organizare și funcționare a Comisiei 
pentru Protecția Copilului Olt, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 
    Președinte:        - Marinela - Elena ILIE - Secretarul General al Județului; 
    Vicepreședinte: - Rădița PIROȘCA - Director General - Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt; 
    Membri titulari:  - dr. Daniela Adriana PĂCIOIANU - Medic primar, specialitatea pediatrie-

Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt; 
                               - Claudia Gabriela NIȚULESCU - Inspector școlar pentru învățământ 

special și special integrat - Inspectoratul Școlar Județean Olt; 
                               - Cristian MIHAIL - Inspector superior - Agenția Județeană pentru Plăți 

și Inspecție Socială Olt; 
                               - Camelia CISMARU - Fundația  DENISA DOBRUN; 
                               - Marin BICA - Organizația pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale 

„Trebuie” - Filiala Olt. 
 Membri supleanți:   - dr. Daniela SAFTA - Medic primar, specialitatea pediatrie - Direcția de 

Sănătate Publică Județeană Olt; 
- Felicia-Adelina CIOCÎRLAN-ȘERBAN - Inspector pentru minorități - 

Inspectoratul Școlar Județean Olt; 

         Nr. 23/26.01.2022 
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- Maria BĂNICĂ - Expert - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 
Socială Olt; 

- Cristiana-Camelia STANCIU - Fundația  DENISA DOBRUN ; 
- Liliana-Ilinca NEDELEA - Organizația pentru Copii și Adulți cu Nevoi 

Speciale „Trebuie” - Filiala Olt. 
 Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își 

încetează aplicabilitatea. 
Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri se comunică persoanelor nominalizate la 

articolul 1 din prezenta hotărâre, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și 
Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 
. 
 
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 

 
 
 
 
 

                                                    AVIZAT 
                                                  SECRETAR GENERAL  AL  JUDEŢULUI 

                                                      Marinela - Elena ILIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.M.V./2ex. 



 

  

 

 

AMENDAMENT 
la Proiectul de hotărâre nr. 23/26.01.2022 cu privire la actualizarea 
componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Olt 
 
 
 
 
 Prin adresa nr. 517/28.01.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr. 1003/28.01.2022, Inspectoratul Școlar Județean Olt ne aduce la 
cunoștință faptul că doamna Felicia-Adelina CIOCÎRLAN-ȘERBAN, membru 
supleant în Comisia pentru Protecția Copilului Olt, nu mai este angajată în 
cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt, propunând totodată înlocuirea 
acesteia cu doamna Teodora ȚECU - psiholog la Centrul Județean de 
Resurse și de Asistență Educațională Olt. 
 De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Olt precizează că doamna 
Teodora ȚECU îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) și art. 4 
alin. (1) și (3) din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea și 
funcționarea comisiei pentru protecția copilului, necesare pentru a putea fi 
membru/membru supleant în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Olt. 
 Având în vedere cele prezentate propun înlocuirea doamnei Felicia-
Adelina CIOCÎRLAN-ȘERBAN, membru supleant în cadrul Comisiei pentru 
Protecția Copilului Olt, cu doamna Teodora ȚECU - psiholog la Centrul 
Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt și modificarea în mod 
corespunzător a articolului 1 din Proiectul de hotărâre nr. 23/26.01.2022 cu 
privire la actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Olt, 
conform prevederilor acestui amendament. 
 
 
                                                     PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 

 
 

 

       Nr. 1004/28.01.2022 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea componenței Comisiei pentru 
Protecția Copilului Olt 
 
 
 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind 
organizarea şi funcționarea comisiei pentru protecția copilului, comisia pentru protecţia 
copilului, denumită în continuare Comisia, prevăzută la art.115 din Legea nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al consiliului 
judeţean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, cu activitate 
decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului. 
 Comisia respectă, promovează şi garantează drepturile copilului în toate activităţile 
pe care le întreprinde. 
 Potrivit dispozițiilor art.3 din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea şi 
funcționarea comisiei pentru protecția copilului, comisia este alcătuită din 7 persoane şi are 
următoarea componenţă: 
 a) secretarul judeţului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucureşti - 
preşedinte; 
 b) directorul executiv/general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului, denumită în continuare Direcţie - vicepreşedinte. Acesta poate delega atribuţiile 
care îi revin directorului executiv adjunct/general adjunct care coordonează activitatea de 
protecţie a drepturilor copilului; 
 c) un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având cel 
puţin gradul de medic specialist în una dintre următoarele specialităţi medicale sau 
asimilate: neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică sau orice altă specializare 
pediatrică, desemnat de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului 
Bucureşti - membru; 
 d) un psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul şcolar judeţean, 
respectiv al municipiului Bucureşti - membru; 
         e) un reprezentant desemnat de agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, 
respectiv a municipiului Bucureşti, de preferinţă un asistent social - membru; 
         f) doi reprezentanţi ai organismelor private acreditate, propuşi de secretarul judeţului, 
respectiv al sectorului municipiului Bucureşti - membri. 
 Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un membru supleant. 
 Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în 
situaţii temeinic motivate. 

       Nr. 877/26.01.2022 
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 Conform prevederilor art.4 din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea 
şi funcționarea comisiei pentru protecția copilului, pot fi membri ai Comisiei reprezentanţii 
desemnaţi care sunt specialişti angajaţi ai instituţiilor respective sau ai instituţiilor/unităţilor 
subordonate sau pe care le coordonează metodologic, cu studii superioare, a căror 
integritate morală şi experienţă profesională oferă garanţii corespunzătoare pentru 
îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în cadrul Comisiei. 
 Poate fi propus ca membru în Comisie numai reprezentantul organismului privat 
acreditat care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, 
are studii superioare şi nu desfăşoară activităţi în cadrul autorităţilor publice locale sau 
centrale. 
 Nu pot fi membri în Comisie specialiştii care realizează evaluarea complexă a 
copilului şi nici reprezentanţii organismelor private care nu sunt acreditate, în condiţiile legii. 
 Membrii Comisiei reprezintă instituţiile/organismele private care i-au desemnat şi au 
obligaţia ca, în toate deciziile care se iau, să urmărească exclusiv interesul superior al 
copilului. 
 Conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
136/24.08.2017, cu modificările ulterioare, a fost reorganizată, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr.502/2017, Comisia pentru Protecția Copilului Olt, organ 
de specialitate, fără personalitate juridică al Consiliului Județean Olt, cu activitate 
decizională în materia protecției și promovării drepturilor copilului, având următoarea 
componență: 
    Președinte:        - Marinela - Elena ILIE - Secretarul General al Județului; 
    Vicepreședinte: - Rădița PIROȘCA - Director General - Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt; 
    Membri titulari:  - dr. Daniela Adriana PĂCIOIANU - Medic primar, specialitatea pediatrie-

Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt; 
                               - Claudia Gabriela NIȚULESCU - Inspector școlar pentru învățământ 

special  și special integrat - Inspectoratul Școlar Județean Olt; 
                               - Cristian MIHAIL - Inspector superior - Agenția Județeană pentru Plăți 

și Inspecție Socială Olt; 
                               - Camelia CISMARU - Fundația  KIDS ALIVE România; 
                               - Marin BICA - Organizația pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale 

„Trebuie” - Filiala Olt. 
 Membri supleanți:  - dr. Daniela SAFTA - Medic primar, specialitatea pediatrie - Direcția de 

Sănătate Publică Județeană Olt; 
- Felicia-Adelina CIOCÎRLAN-ȘERBAN - Inspector pentru minorități - 

Inspectoratul Școlar Județean Olt; 
- Maria BĂNICĂ - Expert - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Olt; 
- Cristiana-Camelia STANCIU - Fundația  KIDS ALIVE România; 
- Liliana-Ilinca NEDELEA - Organizația pentru Copii și Adulți cu Nevoi 

Speciale „Trebuie” - Filiala Olt. 
         Cu adresa nr. 400/25.01.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
835/26.01.2022, domnișoara Camelia CISMARU, directorul Fundației Denisa Dobrun, ne 
aduce la cunoștință că prin Încheierea definitivă nr. 105/18.11.2021, pronunțată de 
Judecătoria Caracal,  a fost admisă în parte cererea formulată de FUNDAŢIA KIDS ALIVE 
ROMÂNIA, cu sediul în comuna Dobrun, nr. 204, județul Olt și a fost autorizată modificarea 
denumirii din FUNDAŢIA KIDS ALIVE ROMÂNIA în FUNDAŢIA DENISA DOBRUN, cu 
sediul în comuna Dobrun, nr. 204, județul Olt.   

Deoarece FUNDAŢIA KIDS ALIVE ROMÂNIA și-a schimbat denumirea în 
FUNDAŢIA DENISA DOBRUN, în conformitate cu prevederile art.13 alin. (11) din Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în 
domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, a fost notificat compartimentul de acreditare din 
cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale în vederea eliberării unui nou certificat de 
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acreditare cu noua denumire, fiind transmise în acest sens și documentele justificative 
prevăzute de lege. 

În data de 19.01.2022 a fost eliberat Certificatul de acreditare seria AF nr. 007814 
privind furnizorul de servicii sociale FUNDAȚIA DENISA DOBRUN, cu sediul în comuna 
Dobrun, nr. 204, județul Olt, în baza Deciziei Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 
1301/19.01.2022. 

Totodată, în adresa Fundației DENISA DOBRUN nr. 400/25.01.2022, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 835/26.01.2022, se menționată că numitele Camelia Cismaru 
și Cristiana - Camelia Stanciu, care au calitatea de membru titular și membru supleant în 
Comisia pentru Protecția Copilului Olt, ca reprezentante ale organismului privat FUNDAȚIA 
KIDS ALIVE ROMÂNIA, îndeplinesc și în prezent condițiile prevăzute la art. 4 alin.(2) din 
Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru 
protecția copilului, respectiv desfășoară activități în domeniul protecției și promovării 
drepturilor copilului, au studii superioare și nu desfășoară activități în cadrul autorităților 
publice locale sau centrale. 

La adresa Fundației DENISA DOBRUN nr. 400/25.01.2022 au fost anexate, în copie 
conformă cu originalul, următoarele documente: 

- Încheierea definitivă nr. 105/18.11.2021 pronunțată de Judecătoria Caracal, precum 
și statutul Fundației Denisa Dobrun; 

- Certificatul de acreditare seria AF nr. 007814 privind furnizorul de servicii sociale 
FUNDAȚIA DENISA DOBRUN, eliberat în baza Deciziei Ministerului Muncii și Solidarității 
Sociale nr. 1301/19.01.2022; 

 - diplomele de studii ale numitelor Camelia Cismaru și Cristiana - Camelia Stanciu. 
Potrivit dispozițiilor art.5 alin.(1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind 

organizarea şi funcționarea comisiei pentru protecția copilului, în vederea organizării şi 
asigurării funcţionării Comisiei, secretarul general al județului, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare, are ca atribuţie verificarea îndeplinirii de către membrii Comisiei a 
condiţiilor prevăzute la lit. a) şi b) şi propune consiliului judeţean modificarea componenţei 
Comisiei în cazul în care aceste condiţii nu sunt îndeplinite. 

Astfel, Secretarul General al Județului a întocmit raportul nr. 874/26.01.2022, prin 
care a propus actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Olt, în acord cu 
cele menționate în adresa Fundației DENISA DOBRUN nr. 400/25.01.2022. 
 Față de cele prezentate se impune actualizarea componenței Comisiei pentru 
Protecția Copilului Olt, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 136/24.08.2017 
privind: reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Olt, aprobare Regulament de 
organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului Olt, cu modificările ulterioare, 
după cum urmează: 
    Președinte:        - Marinela - Elena ILIE - Secretarul General al Județului; 
    Vicepreședinte: - Rădița PIROȘCA - Director General - Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt; 
    Membri titulari: - dr. Daniela Adriana PĂCIOIANU - Medic primar, specialitatea pediatrie-

Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt; 
                               - Claudia Gabriela NIȚULESCU - Inspector școlar pentru învățământ 

special  și special integrat - Inspectoratul Școlar Județean Olt; 
                               - Cristian MIHAIL - Inspector superior - Agenția Județeană pentru Plăți 

și Inspecție Socială Olt; 
                                - Camelia CISMARU - Fundația  DENISA DOBRUN; 
                                - Marin BICA - Organizația pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale 

„Trebuie” - Filiala Olt. 
 Membri supleanți: - dr. Daniela SAFTA - Medic primar, specialitatea pediatrie - Direcția de 

Sănătate Publică Județeană Olt; 
- Felicia-Adelina CIOCÎRLAN-ȘERBAN - Inspector pentru minorități - 

Inspectoratul Școlar Județean Olt; 
- Maria BĂNICĂ - Expert - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Olt; 
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- Cristiana-Camelia STANCIU - Fundația  DENISA DOBRUN ; 
- Liliana-Ilinca NEDELEA - Organizația pentru Copii și Adulți cu Nevoi 

Speciale „Trebuie” - Filiala Olt. 

 Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, motiv pentru care propun adoptarea lui în forma în care a fost redactat. 
 
 
 

INIȚIATOR 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.M.V./2ex. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Serviciul Juridic - Contencios  
Serviciul Administrație Publică  
și Monitorizare Proceduri Administrative  
Nr. 880/26.01.2022 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea componenței Comisiei 

pentru Protecția Copilului Olt 

 
 
 Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
136/24.08.2017, cu modificările ulterioare, a fost reorganizată, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr.502/2017, Comisia pentru Protecția Copilului Olt, 
organ de specialitate, fără personalitate juridică al Consiliului Județean Olt, cu 
activitate decizională în materia protecției și promovării drepturilor copilului, având 
următoarea componență: 
    Președinte:        - Marinela - Elena ILIE - Secretarul General al Județului; 
    Vicepreședinte: - Rădița PIROȘCA - Director General - Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
    Membri titulari:  - dr. Daniela Adriana PĂCIOIANU - Medic primar, specialitatea 

pediatrie - Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt; 
                               - Claudia Gabriela NIȚULESCU - Inspector școlar pentru 

învățământ special  și special integrat - Inspectoratul Școlar 
Județean Olt; 

                               - Cristian MIHAIL - Inspector superior - Agenția Județeană pentru 
Plăți și Inspecție Socială Olt; 

                                - Camelia CISMARU - Fundația  KIDS ALIVE România; 
                                - Marin BICA - Organizația pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale 

„Trebuie” - Filiala Olt. 
 Membri supleanți: - dr. Daniela SAFTA - Medic primar, specialitatea pediatrie - 

Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt; 
- Felicia-Adelina CIOCÎRLAN-ȘERBAN - Inspector pentru 

minorități - Inspectoratul Școlar Județean Olt; 
- Maria BĂNICĂ - Expert - Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Olt; 
- Cristiana-Camelia STANCIU - Fundația  KIDS ALIVE România; 
- Liliana-Ilinca NEDELEA - Organizația pentru Copii și Adulți cu 

Nevoi Speciale „Trebuie” - Filiala Olt. 
         Cu adresa nr. 400/25.01.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
835/26.01.2022, domnișoara Camelia CISMARU, directorul Fundației Denisa Dobrun, 
ne aduce la cunoștință că prin Încheierea definitivă nr. 105/18.11.2021, pronunțată de 
Judecătoria Caracal,  a fost admisă în parte cererea formulată de FUNDAŢIA KIDS 
ALIVE ROMÂNIA, cu sediul în comuna Dobrun, nr. 204, județul Olt și a fost autorizată 
modificarea denumirii din FUNDAŢIA KIDS ALIVE ROMÂNIA în FUNDAŢIA DENISA 
DOBRUN, cu sediul în comuna Dobrun, nr. 204, județul Olt.   

Ca urmare a faptului că FUNDAŢIA KIDS ALIVE ROMÂNIA și-a schimbat 
denumirea în FUNDAŢIA DENISA DOBRUN, în conformitate cu prevederile art.13 
alin. (11) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 
privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 118/2014, cu modificările și completările ulterioare, a fost notificat 
compartimentul de acreditare din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale în 
vederea eliberării unui nou certificat de acreditare cu noua denumire, fiind transmise 
în acest sens și documentele justificative prevăzute de lege. 
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În baza Deciziei Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 1301/19.01.2022, 
a fost eliberat, la data de 19.01.2022, Certificatul de acreditare seria AF nr. 007814 
privind furnizorul de servicii FUNDAȚIA DENISA DOBRUN, cu sediul în comuna 
Dobrun, nr. 204, județul Olt.  

De asemenea, în adresa Fundației DENISA DOBRUN nr. 400/25.01.2022, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 835/26.01.2022, se menționată că 
numitele Camelia Cismaru și Cristiana - Camelia Stanciu, care au calitatea de membru 
titular și membru supleant în Comisia pentru Protecția Copilului Olt, ca reprezentante 
ale organismului privat FUNDAȚIA KIDS ALIVE ROMÂNIA, îndeplinesc și în prezent 
condițiile prevăzute la art. 4 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind 
organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, respectiv desfășoară 
activități în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, au studii superioare 
și nu desfășoară activități în cadrul autorităților publice locale sau centrale. 

La adresa Fundației DENISA DOBRUN nr. 400/25.01.2022 au fost anexate, în 
copie conformă cu originalul, următoarele documente: 

- Încheierea definitivă nr. 105/18.11.2021 pronunțată de Judecătoria Caracal, 
precum și statutul Fundației Denisa Dobrun; 

- Certificatul de acreditare seria AF nr. 007814 privind furnizorul de servicii 
FUNDAȚIA DENISA DOBRUN, eliberat în baza Deciziei Ministerului Muncii și 
Solidarității Sociale nr. 1301/19.01.2022; 

 - diplomele de studii ale numitelor Camelia Cismaru și Cristiana - Camelia 
Stanciu. 

În conformitate cu prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 
privind organizarea şi funcționarea comisiei pentru protecția copilului, comisia pentru 
protecţia copilului, denumită în continuare Comisia, prevăzută la art.115 din Legea 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, este organul de specialitate, fără personalitate 
juridică, al consiliului judeţean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului 
Bucureşti, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor 
copilului. 
 Comisia respectă, promovează şi garantează drepturile copilului în toate 
activităţile pe care le întreprinde. 
 Conform dispozițiilor art.3 din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind 
organizarea şi funcționarea comisiei pentru protecția copilului, comisia este alcătuită 
din 7 persoane şi are următoarea componenţă: 
 a) secretarul judeţului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucureşti - 
preşedinte; 
 b) directorul executiv/general al direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, denumită în continuare Direcţie - vicepreşedinte. Acesta poate 
delega atribuţiile care îi revin directorului executiv adjunct/general adjunct care 
coordonează activitatea de protecţie a drepturilor copilului; 
 c) un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având 
cel puţin gradul de medic specialist în una dintre următoarele specialităţi medicale sau 
asimilate: neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică sau orice altă 
specializare pediatrică, desemnat de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv 
a municipiului Bucureşti - membru; 
 d) un psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul şcolar 
judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti - membru; 
         e) un reprezentant desemnat de agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie 
socială, respectiv a municipiului Bucureşti, de preferinţă un asistent social - membru; 
         f) doi reprezentanţi ai organismelor private acreditate, propuşi de secretarul 
judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti - membri. 
 Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un membru supleant. 
 Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii 
acestuia în situaţii temeinic motivate. 
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 Potrivit prevederilor art.4 din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind 
organizarea şi funcționarea comisiei pentru protecția copilului, pot fi membri ai 
Comisiei reprezentanţii desemnaţi care sunt specialişti angajaţi ai instituţiilor 
respective sau ai instituţiilor/unităţilor subordonate sau pe care le coordonează 
metodologic, cu studii superioare, a căror integritate morală şi experienţă profesională 
oferă garanţii corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în cadrul 
Comisiei. 
 Poate fi propus ca membru în Comisie numai reprezentantul organismului privat 
acreditat care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 
copilului, are studii superioare şi nu desfăşoară activităţi în cadrul autorităţilor publice 
locale sau centrale. 
 Nu pot fi membri în Comisie specialiştii care realizează evaluarea complexă a 
copilului şi nici reprezentanţii organismelor private care nu sunt acreditate, în condiţiile 
legii. 
 Membrii Comisiei reprezintă instituţiile/organismele private care i-au desemnat 
şi au obligaţia ca, în toate deciziile care se iau, să urmărească exclusiv interesul 
superior al copilului. 

 În conformitate cu dispozițiile art.5 alin.(1) lit. e) din Hotărârea Guvernului 
nr.502/2017 privind organizarea şi funcționarea comisiei pentru protecția copilului, în 
vederea organizării şi asigurării funcţionării Comisiei, secretarul general al județului, 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare, are ca atribuţie verificarea îndeplinirii de 
către membrii Comisiei a condiţiilor prevăzute la lit. a) şi b) şi propune consiliului 
judeţean modificarea componenţei Comisiei în cazul în care aceste condiţii nu sunt 
îndeplinite. 

Astfel, Secretarul General al Județului a întocmit raportul nr. 874/26.01.2022, 
prin care a propus actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Olt, 
în acord cu cele menționate în adresa Fundației DENISA DOBRUN nr. 
400/25.01.2022. 
  Potrivit prevederilor art. 115 alin. (1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
în subordinea consiliului judeţean funcţionează comisia pentru protecţia copilului, ca 
organ de specialitate al acestuia, fără personalitate juridică, având următoarele 
atribuţii principale:   
   a) stabilirea încadrării în grad de handicap şi orientarea şcolară a copilului;   
   b) pronunţarea, în condiţiile prezentei legi, cu privire la propunerile referitoare la 
stabilirea unei măsuri de protecţie specială a copilului;   
   c) soluţionarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal;   
   d) alte atribuţii prevăzute de lege.  
 Față de cele prezentate se impune actualizarea componenței Comisiei pentru 
Protecția Copilului Olt, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
136/24.08.2017 privind: reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Olt, 
aprobare Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecția 
Copilului Olt, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 
    Președinte:        - Marinela - Elena ILIE - Secretarul General al Județului; 
    Vicepreședinte: - Rădița PIROȘCA - Director General - Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
    Membri titulari: - dr. Daniela Adriana PĂCIOIANU - Medic primar, specialitatea 

pediatrie - Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt; 
                               - Claudia Gabriela NIȚULESCU - Inspector școlar pentru 

învățământ special  și special integrat - Inspectoratul Școlar 
Județean Olt; 

                               - Cristian MIHAIL - Inspector superior - Agenția Județeană pentru 
Plăți și Inspecție Socială Olt; 

                                - Camelia CISMARU - Fundația  DENISA DOBRUN; 
                                - Marin BICA - Organizația pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale 

„Trebuie” - Filiala Olt. 
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 Membri supleanți:  - dr. Daniela SAFTA - Medic primar, specialitatea pediatrie - 
Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt; 

- Felicia-Adelina CIOCÎRLAN-ȘERBAN - Inspector pentru 
minorități - Inspectoratul Școlar Județean Olt; 

- Maria BĂNICĂ - Expert - Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Olt; 

- Cristiana-Camelia STANCIU - Fundația  DENISA DOBRUN; 
- Liliana-Ilinca NEDELEA - Organizația pentru Copii și Adulți cu 

Nevoi Speciale „Trebuie” - Filiala Olt. 
Proiectul de hotărâre a fost întocmit în conformitate cu prevederile actelor 

normative în vigoare, motiv pentru care propunem aprobarea acestuia în forma în care 
a fost redactat.  

 
 

 
    Șef Serviciu Administrație Publică                     Şef Serviciu Juridic - Contencios,  
și Monitorizare Proceduri Administrative                        Alin - George RUȚĂ 
              Adrian LĂCRARU  
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