
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.37/2009 

privind eliberarea si numirea unui membru în Comisia pentru Protecţia Copilului Vaslui 
 
  având în vedere adresa nr.9706/05.02.2009 a Inspectoratului de Poliţie al judeţului Vaslui, 
înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.686 din 06.02.2009; 
 având în vedere propunerea secretarului judeţului Vaslui; 
 potrivit prevederilor art.5, alin. (2), lit.c şi ale art.8, lit.d din Hotărârea Guvernului 
nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului; 
 având în vedere procesul-verbal cu rezultatul votului secret; 
 în temeiul dispoziţiilor art.91, alin (1), lit.f şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul judeţean Vaslui, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art.1 – Domnul Graur Florin se eliberează din funcţia de membru în Comisia pentru protecţia 
copilului Vaslui. 

Art.2 – Domnul Ioan Macovei  se numeşte în funcţia de membru în Comisia pentru protecţia 
copilului Vaslui ca reprezentant al Inspectoratului Poliţie al  judeţului  Vaslui.   

                  Vaslui, 27 martie 2009 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                             Contrasemnează 
                                      Secretarul judeţului Vaslui 
                                                           Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
SECRETAR AL JUDEŢULUI  

 
PROPUNERE 

     privind eliberarea si numirea unui membru în Comisia pentru Protecţia Copilului Vaslui 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 Comisia pentru protecţia copilului Vaslui a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului judeţean 
nr.123/2004 şi are în componenţă, ca membru, potrivit dispoziţiilor art.5, alin.2, lit. c din Hotărârea 
Guvernului nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru 
protecţia copilului, un reprezentant al Inspectoratului  de poliţie al judeţului Vaslui. 
 Prin adresa nr.9706 din 05.02.2009 a Inspectoratului de Poliţie al judeţului Vaslui, înregistrată 
la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.686 din 05.02.2009, domnul Ioan Macovei subcomisar de poliţie 
este desemnat a fi propus ca membru al Comisiei în locul domnului Graur Florin. 
 Potrivit art.8, lit.a din Hotărârea Guvernului nr.1437/2004 pot fi membri ai Comisiei numai 
reprezentanţii desemnaţi care sunt specialişti angajaţi ai instituţiilor respective, cu studii superioare în 
domeniul ştiinţelor socio-umane şi ale căror integritate morală şi experienţă profesională oferă 
garanţia îndeplinirii atribuţiilor ce le revin în cadrul Comisiei.Domnul Ioan Macovei a mai fost 
membru al Comisiei in perioada 2004-2008, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr.123/2004. 
 Faţă de cele arătate mai sus, propun ca domnul Ioan Macovei subcomisar în cadrul 
Inspectoratului de poliţie al judeţului Vaslui să fie numit ca membru al Comisiei pentru protecţia 
copilului Vaslui în locul domnului subinspector de poliţie Graur Florin. 
 

SECRETAR AL JUDEŢULUI 
Gheorghe Stoica 

 

 
 
 


