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CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A   nr.17/2020 
privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui 

 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 1112/27.01.2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Vaslui;  
- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 

nr.571/09.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr.240/10.01.2020; 
- referatul secretarului general al județului nr. 1111/27.01.2020; 
- raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean nr.1113/27.01.2020; 
- avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 

juridică şi disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale și Comisia 
pentru protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, culte și sport; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.145/2017 privind înființarea și 
componența Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui; 

în conformitate cu prevederile: 
- art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
- art.115 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.3 alin.(1), art.4 și art.5 din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind 

organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului; 
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
în temeiul art. 182 alin. (1) și al art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. – Se constată încetarea calității de vicepreședinte al Comisiei pentru 
Protecția Copilului Vaslui a domnului Ionel Armeanu-Ștefănică, care nu mai îndeplinește 
funcția de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui și vacantarea calității de membru titular a doamnei Pascal Loredana-
Ștefania, reprezentant al organismelor private acreditate care desfășoară activități în 
domeniul protecției și promovării drepturilor copilului.   

Art.2. – (1) Domnul Ioan Buruiană, directorul general al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, se numește în funcția de vicepreședinte 
al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui. 

(2) Domnul Ionel Armeanu-Ștefănică, reprezentant al organismelor private 
acreditate care desfășoară activități în domeniul protecției și promovării drepturilor 
copilului, se desemnează ca membru titular al Comisiei pentru Protecția Copilului 
Vaslui. 

Art.3. – Desemnarea persoanelor prevăzute la art.2 se face pe o perioadă 
corespunzătoare mandatului comisiei înființate prin Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr.145/2017.  



Art.4. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr.145/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui 
rămân neschimbate. 

Art.5. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, secretariatului Comisiei 
pentru Protecția Copilului Vaslui, precum și persoanelor nominalizate la art.1 și art.2.  

 
 Vaslui, 31 ianuarie 2020 

 
       PREȘEDINTE, 
                                 Dumitru Buzatu 
 
 

           Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                             Diana-Elena Ursulescu 
  


