
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, 

stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017,  

cu modificările ulterioare 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba,  convocat  în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

255/31 iulie 2017, cu modificările ulterioare; 

 - adresa nr. 351/20 ianuarie 2020 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1447/20 ianuarie 2020; 

 - propunerea nr. 1599/21 ianuarie 2020 a secretarului general al Județului Alba cu privire 

la modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 privind aprobarea 

componenţei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 186 din 28 iunie 2018 privind modificarea 

componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 241 din 14 septembrie 2018 privind 

modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017; 

- art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 150 din 28 iunie 2019 privind 

numirea domnului Valentin - Ioan FRĂCEA, în funcţia publică de conducere - director general 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, începând cu data de 1 

iulie 2019. 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. f şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia 

copilului; 

- Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență 

socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, în 

sensul: 



- constatării încetării de drept a calității de membru titular al acestei comisii a domnului 

Dumitru PANŢA - inspector şcolar pentru învăţământul special, reprezentant al Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a încetării detaşării în interesul învăţământului) și înlocuirii 

acestuia cu doamna  Monica Florica PAUL - inspector şcolar pentru învăţământul special, 

reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a numirii prin detaşare în 

interesul învăţământului); 

- constatării încetării de drept a calității de membru supleant al acestei comisii a doamnei 

Felicia CROITORU - inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, reprezentant al 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a încetării detaşării în interesul învăţământului) 

și înlocuirii acesteia cu doamna  Delia Carolina CRISTEA - profesor-educator, Centrul Şcolar 

de Educaţie Incluzivă Alba, reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba. 

 Art. 2. Anexa nr. 1 a  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 
privind aprobarea componenţei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Alba, se modifică în mod corespunzător, urmând a avea următorul 

cuprins: 

 

COMPONENȚA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ALBA 

 

Președinte: 

Vasile BUMBU   - secretar general al Județului Alba 

Vicepreședinte: 

Valentin - Ioan FRĂCEA - director general, Direcția Generală de Asistență Socială  

    și Protecția Copilului Alba 

Membri titulari: 

 dr. Anton Ştefan BUTNARU - medic primar medicină generală, profil pediatrie, 

 Direcția de Sănătate Publică Alba 

 desemnat de Direcția de Sănătate Publică Alba 

 prof. Monica Florica PAUL - inspector școlar învățământ special, Inspectoratul  

     Școlar Județean Alba 

 desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Alba 
 Irina Aurelia BORZA - șef serviciu, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Alba - Serviciul Beneficii de Asistență Socială  

 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Alba 

 Teodor CRIȘAN  - reprezentant legal al Asociației „Sfânta Veronicaˮ 

sat Dumbrava, comuna Unirea 

 reprezentant al organismelor private acreditate 
 Teofil Grigore SLEVAȘ - reprezentant legal al Filialei Filantropia Ortodoxă Totoi 

a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 

 reprezentant al organismelor private acreditate 

Membri supleanți: 

 dr. Nicoleta OARGĂ  - medic primar pediatru - șef secție Pediatrie, Spitalul  

     Județean de Urgență Alba Iulia 

 desemnată de Direcția de Sănătate Publică Alba 

prof. Delia Carolina CRISTEA - profesor-educator, Centrul Şcolar de Educaţie 

Incluzivă Alba 

 desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Alba 
 Adina PANTEA  - consilier superior, Agenția Județeană pentru Plăți și  

Inspecție Socială Alba - Serviciul Beneficii de Asistență 

Socială  

 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Alba  

Sebastian ONAC - reprezentant legal al Asociației Non Guvernamentală 

„Maria Beatrice” Alba Iulia 

 reprezentant al organismelor private acreditate 
Sebastian TOCĂNEL - reprezentant legal al Asociației Filantropia Ortodoxă Aiud 

 reprezentant al organismelor private acreditate. 



Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Comisiei pentru 

Protecția Copilului Alba, persoanelor nominalizate prin intermediul secretariatului Comisiei 

pentru Protecția Copilului Alba, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei  dezvoltare şi bugete și Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                                Avizat pentru legalitate 

 PREŞEDINTE,                   SECRETAR GENERAL, 

Ion DUMITREL                                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 13 

Alba Iulia, 21 ianuarie 2020       

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile 

art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, către următoarele comisii de 

specialitate: 

 Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

 Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 1591/21 ianuarie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei  

Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin  

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările ulterioare 

 

 

    I. Expunere de motive 

 Comisia pentru Protecţia Copilului Alba este organul de specialitate, fără personalitate 

juridică, al Consiliului Judeţean Alba, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării 

drepturilor copilului, aceasta respectând, promovând şi garantând drepturile copilului în toate 

activităţile pe care le întreprinde.  

Totodată, această comisie este organismul cu activitate decizională în materia protecţiei şi 

promovării drepturilor copilului, fiind înfiinţată în baza art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare şi a funcţionează în baza prevederilor H.G. nr. 502/2017 privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.  

  

    II. Descrierea situaţiei actuale  
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 au fost aprobate atât 

componenţa, cât și Regulamentul de organizare și funcționare ale Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Alba. 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin 1 lit. c din H.G. nr. 502/2017 privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, secretarul general al judeţului 

„verifică îndeplinirea de către membrii comisiei a condiţiilor prevăzute la lit. a şi lit. b şi propune 

consiliului judeţean, modificarea componenţei Comisiei în cazul în care aceste condiţii nu sunt 

îndeplinite” 

Prin adresa nr. 351/20 ianuarie 2020 înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 

cu nr. 1447/20 ianuarie 2020, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba ne aduce la cunoştinţă faptul că 

desemnează în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului ca membru titular pe doamna  Monica 

Florica PAUL - inspector şcolar pentru învăţământul special, şi membru supleant pe doamna 

Delia Carolina CRISTEA - professor-educator la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba. 

 

III. Reglementări anterioare 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 privind aprobarea 

componenţei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Alba; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 186 din 28 iunie 2018 privind modificarea 

componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 241 din 14 septembrie 2018 privind 

modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 150 din 28 iunie 2019 privind numirea 

domnului Valentin - Ioan FRĂCEA, în funcţia publică de conducere - director general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, începând cu data de 1 iulie 

2019. 

 

IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. f şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 



- art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia 

copilului; 

- Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență 

socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;  

 

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019. 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 13 din 21 ianuarie 2020. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

  

   

  

 

 



ROMÂNIA                                  

JUDEŢUL ALBA                                       

CONSILIUL JUDEŢEAN                          

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr.  1599/21 ianuarie 2020 

 

PROPUNERE 

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările ulterioare 

 

În conformitate cu prevederile art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

subordinea consiliului judeţean funcţionează comisia pentru protecţia copilului, organ de 

specialitate, fără personalitate juridică. Această comisie este organizată și funcționează în 

conformitate cu prevederile H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei 

pentru protecţia copilului. În conformitate cu prevederile art. 5 alin 1lit. c din H.G. nr. 502/2017 

privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, secretarul general al 

județului, întocmeşte proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi componenţa comisiei, pe care îl 

supune aprobării consiliului judeţean. 

Componența comisiei este reglementată în conținutul art. 3 alin 1 din H.G. nr. 502/2017 

privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 fiind aprobate atât componenţa, cât și 

Regulamentul de organizare și funcționare ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba. 

Din componența comisiei face parte şi un psiholog sau un psihopedagog desemnat de 

inspectoratul şcolar judeţean. Fiecare dintre membrii titulari ai comisiei are desemnat un 

supleant. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba prin adresa nr. 351/20 ianuarie 2020 , înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1447/20 ianuarie 2020 ne aduce la cunoştinţă faptul 

că desemnează în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba ca membru titular pe doamna  

Monica Florica PAUL - inspector şcolar pentru învăţământul special, şi membru supleant pe 

doamna Delia Carolina CRISTEA - profesor-educator la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă 

Alba, în calitate de reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba. 

În susţinerea solicitării sale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba ataşează: 

Decizia nr. 31/13.01.2020 privind încetarea detaşării în interesul învăţământului a 

domnului Dumitru Panţa în funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul special la ISJ Alba; 

Decizia nr. 2860/20.12.2019 privind încetarea detaşării în interesul învăţământului a 

doamnei Felicia Melania Croitoru în funcţia de inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei 

umane la ISJ Alba; 

Decizia nr. 20/13.01.2020 privind numirea doamnei Paul Monica Florica prin detaşare în 

interesul învăţământului în funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul special la ISJ Alba. 

Verificând condiţia prevăzută de art. 3 alin 1 lit. d din H.G. nr. 502/2017 privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, am constatat următoarele: 

Doamna Paul Monica Florica (născută Burdaş) este licenţiată în profilul 

Sociopsihopedagogie specializarea Psihopedagogie specială şi în domeniul Psihologie, fiind 

absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Babeş-

Bolyai” din Cluj Napoca 

Doamna Cristea Delia Carolina (născută Ceuca) este licenţiată în profilul 

Sociopsihopedagogie specializarea Psihologie, fiind absolventă a Facultăţii de Sociologie şi 

Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. 

Fiind întrunite condiţiile legale, raportat la prevederile: 

 art. 5 alin 1 lit. c din H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei 

pentru protecţia copilului, potrivit cărora secretarul general al judeţului „întocmeşte proiectul de 

hotărâre privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei, pe care îi supune aprobării consiliului 

judeţean” 

 art. 5 alin 1 lit. c din H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei 

pentru protecţia copilului, potrivit cărora potrivit cărora secretarul general al judeţului „verifică 

îndeplinirea de către membrii comisiei a condiţiilor prevăzute la lit. a şi lit. b şi propune 



consiliului judeţean, modificarea componenţei Comisiei în cazul în care aceste condiţii nu sunt 

îndeplinite”, 

PROPUN  
Consiliului Judeţean Alba, ca în urma analizării proiectului de hotărîre: 

- să constate încetarea de drept a calității de membru titular al acestei comisii a domnului 

Dumitru PANŢA - inspector şcolar pentru învăţământul special, reprezentant al Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a încetării detaşării în interesul învăţământului) și înlocuirea 

acestuia cu doamna  Monica Florica PAUL - inspector şcolar pentru învăţământul special, 

reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a numirii prin detaşare în 

interesul învăţământului); 

- să constate încetarea de drept a calității de membru supleant al acestei comisii a 

doamnei Felicia CROITORU - inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, reprezentant 

al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a încetării detaşării în interesul 

învăţământului) și înlocuirea acesteia cu doamna  Delia Carolina CRISTEA – professor-

educator, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba, reprezentant al Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Alba. 

 În acest caz, componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba este următoarea: 

Președinte: 

Vasile BUMBU   - secretar general al Județului Alba 

Vicepreședinte: 

Valentin - Ioan FRĂCEA - director general, Direcția Generală de Asistență Socială  

    și Protecția Copilului Alba 

Membri titulari: 

 dr. Anton Ştefan BUTNARU - medic primar medicină generală, profil pediatrie, 

 Direcția de Sănătate Publică Alba 

 desemnat de Direcția de Sănătate Publică Alba 

 prof. Monica Florica PAUL - inspector școlar învățământ special, Inspectoratul  

     Școlar Județean Alba 

 desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Alba 
 Irina Aurelia BORZA - șef serviciu, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Alba - Serviciul Beneficii de Asistență Socială  

 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Alba 

 Teodor CRIȘAN  - reprezentant legal al Asociației „Sfânta Veronicaˮ 

sat Dumbrava, comuna Unirea 

 reprezentant al organismelor private acreditate 
 Teofil Grigore SLEVAȘ - reprezentant legal al Filialei Filantropia Ortodoxă Totoi 

a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 

 reprezentant al organismelor private acreditate 

Membri supleanți: 

 dr. Nicoleta OARGĂ  - medic primar pediatru - șef secție Pediatrie, Spitalul  

     Județean de Urgență Alba Iulia 

 desemnată de Direcția de Sănătate Publică Alba 

prof. Delia Carolina CRISTEA - profesor-educator, Centrul Şcolar de Educaţie 

Incluzivă Alba 

 desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Alba 
 Adina PANTEA  - consilier superior, Agenția Județeană pentru Plăți și  

Inspecție Socială Alba - Serviciul Beneficii de Asistență 

Socială  

 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Alba  

Sebastian ONAC - reprezentant legal al Asociației Non Guvernamentală 

„Maria Beatrice” Alba Iulia 

 reprezentant al organismelor private acreditate 
Sebastian TOCĂNEL - reprezentant legal al Asociației Filantropia Ortodoxă Aiud 

 reprezentant al organismelor private acreditate. 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 



ROMÂNIA                                 APROB, 

JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr.  1644/21 ianuarie 2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Doamnei Liliana NEGRUŢ – director executiv 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, 

stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017,  

cu modificările ulterioare 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 22 ianuarie 2020, pentru a putea fi propus pe ordinea de zi suplimentară a 

şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 23 ianuarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 13/21 ianuarie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

255/31 iulie 2017, cu modificările ulterioare; 

 - adresa nr. 351/20 ianuarie 2020 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1447/20 ianuarie 2020; 

- propunerea nr. 1599/21 ianuarie 2020 a secretarului general al Județului Alba cu privire 

la modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările ulterioare. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RELAȚII PUBLICE 

Nr. 1738 / 22 ianuarie 2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, 

stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017, 

cu modificările ulterioare 

 

Potrivit prevederilor art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în subordinea consiliului 

judeţean funcţionează Comisia pentru protecţia copilului, organ de specialitate, fără personalitate 

juridică, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului. 

Aceasta comisie se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 

502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.  

Conform art. 3, din actul legislativ mai sus menţionat, 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. 

(2) Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un membru supleant. 

(3) Mandatul membrilor Comisiei este de cinci aii, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situaţii 

temeinic motivate. 

Măsurile de protecţie specială pe care Comisia le poate stabili, conform Legii nr. 272/2004: 

 Plasamentul la o persoană sau familie, un asistent maternal profesionist sau un serviciu de tip 

rezidenţial, atunci când exista acordul părinţilor:  

o pentru copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija 

părinţilor din motive neimputabile acestora, 

o pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar nu răspunde 

penal. 

 Supravegherea specializată, atunci când există acordul părinţilor sau al reprezentantului legal 

al copilului  

o pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar nu răspunde 

penal, 

o constă în menţinerea copilului în familia sa, sub condiţia respectării unor obligaţii. 



Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba prin adresa nr. 351/20 ianuarie 2020, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1447/20 ianuarie 2020 ne aduce la cunoştinţă faptul că 

desemnează în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba ca membru titular pe doamna  

Monica Florica PAUL - inspector şcolar pentru învăţământul special şi membru supleant pe doamna 

Delia Carolina CRISTEA – profesor-educator la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba, în 

calitate de reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba. 

În susţinerea solicitării sale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba ataşează: 

Decizia nr. 31/13.01.2020 privind încetarea detaşării în interesul învăţământului a domnului 

Dumitru Panţa în funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul special la ISJ Alba; 

Decizia nr. 2860/20.12.2019 privind încetarea detaşării în interesul învăţământului a doamnei 

Felicia Melania Croitoru în funcţia de inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane la ISJ 

Alba; 

Decizia nr. 20/13.01.2020 privind numirea doamnei Paul Monica Florica prin detaşare în 

interesul învăţământului în funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul special la ISJ Alba. 

Verificând condiţia prevăzută de art. 3 alin 1 lit. d din H.G. nr. 502/2017 privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, se evidenţiază următoarele: 

Doamna Paul Monica Florica (născută Burdaş) este licenţiată în profilul 

Sociopsihopedagogie specializarea Psihopedagogie specială şi în domeniul Psihologie, fiind 

absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” 

din Cluj Napoca. 

Doamna Cristea Delia Carolina (născută Ceuca) este licenţiată în profilul 

Sociopsihopedagogie specializarea Psihologie, fiind absolventă a Facultăţii de Sociologie şi 

Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. 

Având în vedere prevederile art. 5 alin 1 lit. c) şi e) din H.G. nr. 502/2017- în vederea  

organizării şi asigurării funcţionării Comisiei, secretarul general al judeţului are următoarele 

atribuţii:  

„c). întocmeşte proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei, pe care îi 

supune aprobării consiliului judeţean; 

e). verifică îndeplinirea de către membrii comisiei a condiţiilor prevăzute la lit. a şi lit. b şi” 

propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti 

modificarea componenţei Comisiei în cazul în care aceste condiţii nu sunt îndeplinite.” 

Fiind întrunite condiţiile legale şi văzând propunerea secretarului general al judeţului se 

constată următoarele: 

- încetarea de drept a calității de membru titular al acestei comisii a domnului Dumitru 

PANŢA - inspector şcolar pentru învăţământul special, reprezentant al Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Alba (ca urmare a încetării detaşării în interesul învăţământului) și înlocuirea acestuia cu 

doamna Monica Florica PAUL - inspector şcolar pentru învăţământul special, reprezentant al 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a numirii prin detaşare în interesul învăţământului); 

- încetarea de drept a calității de membru supleant al acestei comisii a doamnei Felicia 

CROITORU - inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, reprezentant al Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a încetării detaşării în interesul învăţământului) și înlocuirea 

acesteia cu doamna Delia Carolina CRISTEA – profesor-educator, Centrul Şcolar de Educaţie 

Incluzivă Alba, reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba. 

Astfel, componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba va fi următoarea: 

 

COMPONENȚA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ALBA 

 

Președinte: 

Vasile BUMBU   - secretar general al Județului Alba 

Vicepreședinte: 

Valentin - Ioan FRĂCEA - director general, Direcția Generală de Asistență Socială  

    și Protecția Copilului Alba 

Membri titulari: 

 dr. Anton Ştefan BUTNARU - medic primar medicină generală, profil pediatrie, 

 Direcția de Sănătate Publică Alba 

 desemnat de Direcția de Sănătate Publică Alba 



 prof. Monica Florica PAUL - inspector școlar învățământ special, Inspectoratul  

     Școlar Județean Alba 

 desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Alba 
 Irina Aurelia BORZA - șef serviciu, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Alba - Serviciul Beneficii de Asistență Socială  

 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Alba 

 Teodor CRIȘAN  - reprezentant legal al Asociației „Sfânta Veronicaˮ 

sat Dumbrava, comuna Unirea 

 reprezentant al organismelor private acreditate 
 Teofil SLEVAȘ  - reprezentant legal al Filialei Filantropia Ortodoxă Totoi 

a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 

 reprezentant al organismelor private acreditate 

Membri supleanți: 

 dr. Nicoleta OARGĂ  - medic primar pediatru - șef secție Pediatrie, Spitalul  

     Județean de Urgență Alba Iulia 

 desemnată de Direcția de Sănătate Publică Alba 

prof. Delia Carolina CRISTEA - profesor-educator, Centrul Şcolar de Educaţie 

Incluzivă Alba 

 desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Alba 
 Adina PANTEA  - consilier superior, Agenția Județeană pentru Plăți și  

Inspecție Socială Alba - Serviciul Beneficii de Asistență 

Socială  

 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Alba  

Sebastian ONAC - reprezentant legal al Asociației Non Guvernamentală 

„Maria Beatrice” Alba Iulia 

 reprezentant al organismelor private acreditate 
Sebastian TOCĂNEL - reprezentant legal al Asociației Filantropia Ortodoxă Aiud 

 reprezentant al organismelor private acreditate. 

Având în vedere considerentele şi textele legale la care am făcut trimitere în prezentul raport 

de specialitate, considerăm a fi oportună şi legală iniţierea şi aprobarea proiectului de hotărâre 

privind aprobarea modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările ulterioare. 

  

 

Director Executiv, 

Liliana Negruţ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compartiment Unităţi de asistenţă medicală,  
socială şi învăţământ special, 

        Mirela Camelia Ţimonea 

 

 

 


