
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

H O T Ă R Â R E A  Nr.174/2007 
privind  modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.48/2005 privind înfiinţarea  

Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului, cu modificările si completările ulterioare 
 

 având în vedere  necesitatea monitorizării promovării drepturilor copilului la nivel de judeţ de 
către serviciile publice deconcentrate si descentralizate abilitate in domeniul protecţiei copilului; 
 în temeiul art.91 alin. (1) lit. “a”, alin. (2) lit. “c”  şi art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată; 
 Consiliul judeţean Vaslui ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.I. – Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.48/2005 privind înfiinţarea  Observatorului 
judeţean pentru Drepturile Copilului, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins: 

 „(1) Se înfiinţează Observatorul judeţean pentru Drepturile Copilului denumit în 
continuare Observator, în subordinea Consiliului judeţean, fără personalitate juridică.” 
 2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins: 

„(1) Personalul Observatorului este format din personal contractual numit de Consiliul 
judeţean, în condiţiile legii.”  
 Art.II. – Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.52/2005 privind numirea personalului în cadrul 
Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului, se abrogă. 
 Art.III. – Raporturile de munca ale persoanelor din cadrul Observatorului judeţean pentru 
Drepturile Copilului, numite prin Hotărârile Consiliului judeţean Vaslui nr.67 din 17 mai 2007 si nr.94 
din 23 august 2007,  se modifica din durata determinata in durata nedeterminata.   
 Art.IV. – Prevederile prezentei hotărâri intra in vigoare începând cu data de 01.01.2008.                        
Vaslui, 28 decembrie 2007  

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                                  Contrasemnează : 
                                        Secretarul  judeţului Vaslui 
                                    Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI                              
P R E Ş E D I N T E 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.48/2005 privind înfiinţarea  

Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului, cu modificările si completările ulterioare 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.48/2005, în baza  Convenţiei încheiate la data de 18 

mai 2005 între Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii ( UNICEF ) – Reprezentant Bucureşti şi Consiliul 
judeţean Vaslui, s-a aprobat înfiinţarea şi funcţionarea, pana la 31 decembrie 2006, a  unui Observator 
judeţean pentru Drepturile Copilului, organism independent care să acţioneze  pentru a promova 
drepturile copiilor şi tinerilor, termen care  a fost prelungit  pana la 31 decembrie 2007, prin Hotărârea 
Consiliului judeţean Vaslui nr.153 din 21 decembrie 2006. 

La propunerea UNICEF(Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii), organism interguvernamental 
internaţional, Reprezentanta din România, prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.145/30.11.2007 
s-a aprobat încheierea Convenţiei de colaborare intre aceasta si Consiliul judeţean Vaslui pentru întărirea 
capacitaţii administrative si poziţionarea strategica a Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului 
Vaslui pentru perioada 2008-2009. 

În vederea ducerii la îndeplinire a principalelor obiective ale Observatorului judeţean pentru 
Drepturile Copilului de a promova drepturile copiilor şi tinerilor conform Convenţiei Naţiunilor Unite cu 
privire la drepturile copilului precum şi a altor documente internaţionale similare, şi de a crea o metodă 
efectivă pentru monitorizarea implementării drepturilor copiilor şi tinerilor din judeţ,  cu sprijinul 
Grupului  Consultativ format din reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale care 
au activitate în domeniul protecţiei copilului la nivel judeţean : direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, de sănătate publică, inspectoratul şcolar, judecătorie, inspectoratul judeţean de poliţie, 
primari, organizaţii nonguvernamentale, etc. propun modificarea termenului de funcţionare a acestei 
instituţii de sub autoritatea consiliului judeţean, din durata determinata in durata nedeterminata, începând 
cu 01 ianuarie 2008. 

Având in vedere modificările aduse la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.48/2005, 
Observatorul judeţean pentru Drepturile Copilului funcţionează, pana la 31 decembrie 2007, cu personal 
numit  prin detaşare de la Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, precum si cu 
personal numit pe durata determinata de consiliul judeţean, in baza concursurilor organizate de acesta. 
 Deoarece persoanele numite în funcţii  în cadrul Observatorului judeţean pentru Drepturile 
Copilului prin hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.52/2005, au fost  preluate prin detaşare din rândul 
specialiştilor  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui si in conformitate cu 
prevederile Codului Muncii detaşarea nu mai poate fi operabila, se impune abrogarea acestei hotărâri. 
 In contextul celor mai sus prezentate, raporturile de munca ale persoanelor numite prin Hotărârile 
Consiliului judeţean Vaslui nr.67 din 17 mai 2007 si nr.94 din 23 august 2007, se modifica din durata 
determinata in durata nedeterminata. 

Având în vedere cele mai sus prezentate, supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră proiectul de 
hotărâre în forma prezentată. 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

 


