
ROMANIA SIMTEX-OC

RAP ORT
la proiectul de hotdrdre privind modiftcarea hotdrfrrii Consiliulai Judelean
Iatomila nr. 82 din 14.12.2012 privind reactualizarea componenlei Comisiei

Judelene pentru Proteclia Copilului lalomila

Proiectul de hotirdre supus dezbateii Consiliului Judelean Ialomi{a propune
modificarea hotdr6rii Consiliului Judelean lalomi{a nr. 82 din 14.12.2012 privind
reac1taltzarea componenfei Comisiei Jude{ene pentru Protecfia Copilului IalomiJa, aqa

cum aceasta a fost stabilita prin HotdrArea Consiliului Jude{ean Ialomila nr. 36 din

30.11.2004 gi modificati ulterior prin Hotdrdrile nr. L9 din 19.04.2006, nr.10 din
18.03.2009, nr.6\ din 30.10 .2009, nr. 71128.10.2010, ru. 51128.08.2012, respectiv nr. 82
dn 14.12.2012.

Legalitatea proiectului este suslinutd de prevederile art. 4 gi art. 5 alin. (2) din

Hotirdrea Guvernului nr. 143712004 potrivit cdror4 pe de o parte, orice modificare a
componen{ei Comisiei Jude{ene pentru Proteclia Copilului se aprobd prin hotir6re a
consiliului judefean, la propunerea secretarului judefului, iar, pe de altd parte, un membru
al comisiei trebuie sd aibd specializarea de psihopedagog, desemnat de cdtre Inspectoratul

$colar Judelean. Potrivit hotdrdrii Consiliului Judelean Ialomita nr.82/14.12.2012, pentru
aceastd specializare a fost numiti doamna Neagu Ioana Mdddlina, la propunerea
Inspectoratului $colar Judelean Ialomifa.

Prin notifioareatnregistratd la Consiliul Judelean lalomila sub nr. 5777116.07.2014,
doamna Neagu Ioana Mdddlina aduce la cunogtinfi faptul c6,^ incepdnd cu data de
01 august a.c., efectueazd concediul prenatal prevd.zut de lege. Itr vederea desfbqurdrii
qedintelor Comisiei in condifii de legalitate,la solicitarea Consiliului Judelean Ialomi{a"
Inspectoratul $colar Judelean lalomila a desemnat, pe o perioadd temporari, ca
psihopedagog in cadrul Comisiei pe doamna Dumitru Adriana.

Fald de cele prezentate mai sus, propurl c4 pdn6la revenirea pe funclie a titularului
de drept, doamna Dumitru Adriana s6 indeplineascd pe perioadd temporard , in condiliile
legii, atribu{iile specializirii de psihopedagog in cadrul Comisiei Judelene pentru
Protec{ia Copilului Ialomi{a, tn calitate de membru al acesteia, sens in care hotdr6rea
Consiliului Judelean Ialomila nr.82114.12.2012 se va modifica in mod corespunzbtor.
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