
          
PROIECT 

 
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru înlocuirea unor membri în componenţa  Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Buzău  

 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
 

 referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 7335/02.05.2022; 

 raportul de specialitate al Direcţiei juridice şi administraţie publică 

locală înregistrat sub nr. 7336/02.05.2022; 
 avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre;  
 adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău nr. 2841/23.03.2022, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 6579/12.04.2022; 
- adresa Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău  

nr. 6211/29.03.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  
nr. 5818/30.03.2022; 

- adresa nr. 3/6502/03.05.2022 a Direcției de Sănătate Publică Buzău 
înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr. 7487/03.05.2022; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 185/2020 pentru 
aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru 
Protecţia Copilului Buzău – forma actualizată, cu modificările 

ulterioare; 

 prevederile art. 3, art. 4 alin. (1) – (3) şi art. 5 alin. (1) lit. c) din 
Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi 

funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului; 
 prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

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

 prevederile art. 85 alin. (2) şi art. 861 din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 
 



 
 

 În temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) şi al art. 182 alin. (1) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

 Art. 1. Componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului 
Buzău, aprobată potrivit art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău  

nr. 185/2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  
 

a) Domnul Meiroşu Ionel – membru titular, desemnat de Inspectoratul 
şcolar judeţean Buzău, se înlocuieşte cu doamna Palcău Daniela; 

 
b) Doamna Trifan Otilia – membru supleant, desemnat de Inspectoratul 

şcolar judeţean Buzău, se înlocuieşte cu domnul Popescu Vasile – Dan; 
 

c) Doamna Ursache Elena-Florina – membru supleant, desemnat de 
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău, se înlocuieşte cu 

doamna Şontică Elena Andreea; 

 

d) Doamna Bistriceanu Elena Anca – membru titular, desemnat de 
Direcția de Sănătate Publică Buzău, se înlocuiește cu doamna Berciu-Coman 

Elizabet Mălina. 

 

Art. 2. În baza prevederilor art. 1, componența nominală actualizată a 

Comisiei pentru Protecția Copilului Buzău este următoarea: 
 

Președinte: Gavrilă Mihai-Laurențiu – Secretarul General al Județului 
Buzău; 

 

Vicepreședinte: Dorobanțu Loredana Elena – Director executiv – 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

 
Membri titulari: 

 
- Berciu-Coman Elizabet Mălina - Direcția de Sănătate Publică Buzău; 

- Palcău Daniela - Inspectoratul şcolar judeţean Buzău; 
- Niță Meluța - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

Buzău; 
- Milea Mihail - Fundaţia pentru copii „Sfântul Sava” Buzău; 

- Necula Daniel Cătălin - Asociaţia ortodoxă „Filantropia” Berca. 
 

 
 



 
 

Membri supleanți: 
 

- Chioașcă Carmen -  Direcția de Sănătate Publică Buzău; 
- Popescu Vasile Dan - Inspectoratul şcolar judeţean Buzău; 

- Şontică Elena Andreea Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Buzău; 

- Șerban Liliana Mioara - Fundaţia pentru copii „Sfântul Sava” Buzău; 
- Poroșnicu Alina Elena - Asociaţia ortodoxă „Filantropia” Berca. 

 
 

 Art. 3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău, Direcţiei de sănătate publică 

Buzău, Inspectoratului şcolar judeţean Buzău, Agenţiei judeţene pentru plăţi 
şi inspecţie socială Buzău, Fundaţiei pentru copii „Sfântul Sava” Buzău, 

Asociaţiei ortodoxe „Filantropia” Berca,  precum şi publicarea pe site-l 
Consiliului Judeţean Buzău. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 

 
 

 

                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                               MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
     PREŞEDINTE 

 
   NR. 7335/02.05.2022 
 
 
 

REFERAT 

la proiectul de hotărâre pentru înlocuirea unor membri în 
componenţa  Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău 

 
 

 

 Proiectul de hotărâre este iniţiat în contextul exercitării atribuţiilor 
deliberativului judeţean cu privire la aprobarea componenţei nominale a 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău, în baza legilor speciale privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum şi ale persoanelor cu 
dizabilităţi. 

 
În acelaşi timp, iniţiativa concordă dreptului instituţiilor/serviciilor 

publice deconcentrate/entităţilor private, stabilite prin norma generală de 
organizare si funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, de a-şi înlocui 

reprezentantul/ţii desemnat/ţi în componenţa nominală a acestei comisii. 
 

Astfel, Inspectoratul şcolar judeţean Buzău a sesizat autoritatea 
administraţiei publice judeţene cu schimbarea reprezentanţilor săi, 

desemnaţi ca membru titular şi, respectiv supleant, în  Comisia pentru 
Protecţia Copilului Buzău. 

 
 Totodată, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău a 

comunicat schimbarea reprezentantului său ca membru supleant în 

componenţa comisiei. 
 

 În același timp, Direcția de Sănătate Publică Buzău a comunicat 
schimbarea reprezentantului său ca membru titular în componența comisiei. 

 
 Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

         PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 



            CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  

                 PUBLICĂ LOCALĂ 
            NR. 7336/02.05.2022 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru înlocuirea unor membri în 
componenţa  Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău 

 

 Conform dispoziţiilor de la art. 115 alin. (1)  şi (2) din Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare: 

 „Art. 115  (1) În subordinea consiliului judeţean şi, respectiv, a 
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti funcţionează comisia 

pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate al acestora, 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. 
    (2) Organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia 

copilului se reglementează prin hotărâre a Guvernului.” 
 Totodată, potrivit dispoziţiilor de la art. 85 alin. (2) şi art. 861 din Legea 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 „ Art. 85 ... 
    (2) Încadrarea în grad şi tip de handicap a copiilor cu handicap se face de 

comisia pentru protecţia copilului”. 

 Cu adresa sa nr. 2841/23.03.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Buzău sub nr. 6579/12.04.2022, Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău a 

comunicat desemnarea unor alţi reprezentanţi, ca membru titular şi, 
respectiv, ca membru supleant, în componenţa nominală a comisiei. 

 Cu adresa sa nr. 6211/29.03.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Buzău sub nr. 5818/30.03.2022, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială Buzău a comunicat desemnarea unui alt reprezentant ca membru 
supleant în componenţa nominală a comisiei. 

Cu adresa sa nr. 3/6502/03.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean 
Buzău sub nr. 7487/03.05.2022, Direcția de Sănătate Publică Buzău a 

comunicat desemnarea unui alt reprezentant ca membru titular în 
componența nominală a comisiei. 

 Pentru aceste considerente normative şi de fapt, susţinem proiectul de 
hotărâre în forma prezentată de iniţiator.   
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
MIRELA OPREA 


