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-PRE$EDtNTE- l{r. 7001din 28.1 1.2013

ta proiectut de' hotdrdr" or,r,.olfr'rlifrtf i"*ff;,::,t- Honrarii Consitiutui rurte{ean
hlornilu nr. 82 din la:.12.2012 privind reactualizarea componen(ei Comisiei Jude{ene

pentru Protec(ia Copilului Ialomila

Prin proiectul d.e hotdrrire s'upLts dezbaterii Si aprobarii Consiliului Judelean lalomi{a se
propune m'ctdific'area;ii cornpletarea Hotdrdrii Consiliului Judelean lalomi{a nr. 82 din 11.12.2012
privind rettctuulizar€a coftl1eotrcnlei C'omisiei Jude{ene pentru Proteclia Copilului lalomila, in sensul
introducerii unui nou ot'ticol c'are sd prevadd cuantumul indemniza{iei membrilor acestei Comisii, ca
urmare a in,trdrii ln,-igoare a Legii nr.257/2013 pentru modificarea Si completarea Legii nr.
272/2004 privirul protec{ia Si promot'area drepturilor copilului.

De' a'sernenea, propunem inlc,cuirea, pe perioada in care se afld in concediu pentru cre$terea
c:opilului, a doamnei trl-a'mba I'ea,clorcr - inspector social desemnat de Agenlia Judeleand pentru Pldyi

S'i Inspeclie iio,:iald lalctmilct, ntembru in Comisia Judeleand pentru Proteclia Copilului lalomila, cu
cloamna Sdl<:eanu tr[oytica-Luiza - inspector social desemnat de Agen{ia Judeleand pentru Plati si
Inspe clie Sl o ci al a Ia lorni la.

La art. I pct. 5.1 din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea Si completarea Legii nr. 272/2001
privind proteclia qi promovarea drepturilor copilului este stipulat faptul cd ,,PreSedintele,
vicepreSedintele Si me.mbrii comisiilor pentru proteclia copilului, precum Si secretarul acestora,
t:onstituite potrit;it legii, au dreptul la o indemnizalie de Sedinld echivalentd cu l'% din indemniza{ia

trtreSedinte,tut' co;qsiliului judel,ean. Indemnizalia se suportd din bugetul judelului, in limita creditelor
bugetare dprobote cu aceastd destinalie qi cu incadrarea in limita maximd a cheltuielilor de
personal, sabili,rd prin lege."

in aplicarea prevec{erilor art.7 alin.(l) din Hotdrdrea Guvernului nr. 1137/2001 privind

organizarea Si metod,clogia de funclionare a comisiei pentru proteclia copilului, potrivit cdrora

comisia se intrutxe;te biluna.r in Eedin\e ordinare Si ori de cate ori este neces'ar tn qedin[e

extraordin,cre, i,rndetnnizafio t{e l?4 se va acorda membrilor Comisiei Jude\ene pentru Proteclia

Copilului lalomila daar pentru participarea la Sedinlele ordinare, iar potrivit art. I alin. 2 din

acelasi ac't t'tot'ntativ rnotlificorea componenlei comisiei se aprobd prin hotdrarea consiliului
judelean.

Sumele corespunzdtoare vor.fi suportate din bugetul judelului, in limita creditelor bugetare

aprobate cu.aceostit destinalie Si cu tncadrarea in limita maximd a cheltuielilor de personal.

Considerand cd suttt indeplinite condiliile de legalitate Ei oportunitate, propun Consiliului

Judelean lalomila ado,otarea hotdrdrii in forma Ei conlinutul prezentate in proiecL

Vusile Silvia


