ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii nr. 163/2017
privind constituirea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 27.01.2021,
Având în vedere:
- raportul Secretarului General al Judeţului, înregistrat sub nr. 321 din 07.01.2021;
- avizul Comisiei pentru Activităţi Ştiinţifice, Învăţământ, Sănătate, Cultură, Culte,
Protecţie Socială, Sportive şi de Agrement;
- cererea doamnei Geamănu Anişoara, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub
nr. 36 din 04.01.2021;
- adresa Asociaţiei de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic – România, Filiala Călăraşi
nr. 1 04.01.2021;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 163 din 30.08.2017 privind
constituirea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 3 alin. (1) lit. f), alin. (2) şi art. 5 alin. (1) lit. b) din Hotărârea
Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia
copilului;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), f), alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. b) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. – Se aprobă modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean
Călăraşi nr. 163 din 30.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, prin înlocuirea
doamnei Geamănu Anişoara cu doamna Stroie Bianca în calitate de membru titular şi prin
înlocuirea doamnei Stroie Bianca cu doamna Tache Florentina, în calitate de membru
supleant - reprezentanţii Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic din România–
Filiala Călăraşi, în cadrul Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare
Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurel PARASCHIV

