
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

... " HOTARARE 
privind: actualizarea Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. I 

178 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
Având În vedere: 
- referatul de aprobare nr. 15299 din 13 august 2021 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- avizul de legalitate nr.15331 din 13 august 2021 al Direcţiei Juridice; 
- raportul de specialitate nr.l53 50 din 13 august 2021 al Direcţiei Juridice privind 

actualizarea Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman; 
- avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru 

activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
sport şi tineret precum şi protecţie socială şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

- dispoziţia nr. 389 din 05 iulie 2021, privind modificarea raportului de serviciu al 
domnului Dragomirescu Florinel, şef serviciu al Serviciului de sănătate publică al Direcţiei 
management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, prir 
detaşare pe funcţia publică de conducere vacantă de director general al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru o perioadă de maximum 3 
luni într-un an calendaristic; 

- prevederile art.173 alin. (1) lit. "f" şi ale art. 242 din OUG nr. 57/2019 privinc 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovare, 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 3 din HG nr. 50212017 privind organizarea şi funcţionarea comisie 
pentru protecţia copilului; 

- prevederile art. 48 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 142 din 30 septembrie 2019, Cl 

modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul dispoziţiilor art. 182 şi cele ale art. 196 alin. (1) lit "a" din Ordonanţa d€ 

Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificărih 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂşTE: 

Art.!. Se actualizează Comisia pentru protecţia copilului Teleorman, organ dl 
specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Teleorman, cu activitate 
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