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Nr.6956 din 28.11.2013

RAPORT
la proiectuil de hotirire privind modificarea $i completarea Hotiririi Consiliului

Jude{ean Ialornifa nr. 82 din 14.12.2012 privind reactualizarea componenfei
Cornisiei Jude{ene pentru Protecfia Copilului Ialomifa

Proiectul de hotir0re supus dezbaterii Consiliului Judefean Ialomifa propune modificarea
gi complelarea Hotdrdrii Consiliului Judelean Ialomi{a nr. 82 din 14.122012 privind
reactualizarca. cornponenfei Comisiei Jude{ene pentru Protecfia Copilului Ialomifa, prin
introducerea unui nou afiicol care stabileqte cuanfumul indemnizafiei ce se cuvine celor ce fac
parte din cc)mpononla Comlsiei qi inlocuirea, pe perioada concediului pentru cregterea copilului,
a doamneri Rarnba lleodora - insrpector social desemnat de Agenfia Judefeand pentru Pl6fi qi
Inspec{ie Socialdlalrrmi{a, membru in Comisia Judeleand pentru Protecfia Copilului Ialomifa, cu
doamna Sdlceanu Monica-Luiza - inspector social desemnat de Agenlia Judefeand pentru Pl6fi
qi,trnspecfie S,cr;iatrd Ialomifa .

Legalirratea proiec,tului este susfinutd de art. 4 alin. 2 din Hotdr6rea Guvernului nr.
14371200'4 privind organizarca qi metodologia de func{ionare a comisiei pentru protecfia
copilului ca.re prevecle c[ modificarea componenfei Comisiei Judefene pentru Protecfia Copilului
se aprobd prin hotdriirea consiliului judefean, precum gi de art. I pct. 52 din Legea nr. 25712013
pentru modificarea qi completarea Legii nr.27212004 privind protecfia qi promovarea drepturilor
copilului potrivit ciruia preqedintele, vicepregedintele qi membrii comisiei pentru protecfia
copilului, precum qi secretarul acesteia, au dreptul la o indemnizaJie de gedinfd echivalentd cu
lYo din indorrrLizafia pregedintelui consiliului judefean. Aceasta se suportd din bugetul judefului,
?n limita credil.elor trugelare aprobate cu aceastd destinafie qi cu incadrarea in limita maximd a
cheltuielinor de personal

Ar'fird in vedere prevederile art.7 alin.(l) din Hotdrdrea Guvernului nr. 143112004
privind organizarea qi metodologia de funcjionare a comisiei pentru protecfia copilului,
indemnizilfia de LYo se va acorda membrilor Comisiei Judefene pentru Protecfia Copilului
Ialomila doar pentru participarea la gedinfele ordinare, care se desfbqoari bilunar.

Fafd de cele Jrrezentate mai sus, propun modificarea qi completarea Hot6r6rii Consiliului
Jude{ean lalonLifa ru'. 82 din 14.12.2012 privind rcactualizarea componenfei Comisiei JudeJene
pentru Plrtec{ia Copilului Ialorni{a, dupd cum utmeaz6":

"(1) La art.l riin hotirdrea anterior menlionatb, in cadrul componenlei Comisiei Judefene
pentru Protecfia Copilului Ialomila se aprobd inlocuirea doamnei Ramba Teodora - inspector
social desemnat de Agen{ia ,Iudefeand pentru Pl51i qi Inspecfie Sociald Ialomila, pe perioada
concediului pentru oreqterea copilului, cu doamna Sdlceanu Monica-Luiza - inspector social
desemnat institufia nrenlionatii anterior.

(2) Dup6 art. 1 se introduce un nou articol, ar1. 11, cu urmdtorul cuprins:



"Art.1'(1) Preqedintele, vicepreqedintele qi membrii Comisiei Judejene pentru Proteclia
Copilului l.alomi{a, precum qi secretarul acesteia, au dreptul la o indemfiizalie de qedinfd
echivalentd cu lo/a din indernniza[ia preqedintelui consiliului judefean.

(2) Inclemniza\iatrtrevdzvtd.la alin.(l) se acordd pentru participarea la maxim 2 qedinle
ordinare pe luni ale Comisiei Jude{ene pentru Protecfia Copilului Ialomifa.

(3) Inde,mniztrlia sie suportd din bugetul judefului, in limita creditelor bugetare aprobate
cu aceastd destinafie gi cu incadrarea in limita maximl a cheltuielilor de personal."

SECRETARUL JUDETULUI IALOMITA
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