
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
H O T Ă R Â R E A Nr.56/2009 

privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă preşedintelui, vicepreşedintelui şi 
membrilor Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui, precum şi secretarului acesteia 

 
având în vedere : 
- dispoziţiile art.19 din Hotărârea Guvernului nr.1437/2004 privind organizarea şi 

metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului ; 
- Hotărârea nr.123/2004 a Consiliului judeţean Vaslui prin înfiinţarea Comisiei pentru 

protecţia copilului Vaslui ; 
- dispoziţiile art.42 din Ordonanţa Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în 
vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi 
creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.232/2007, cu modificările ulterioare, şi ale art.27 din Ordonanţa Guvernului nr.10/2008 
privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 
personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la 
Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de 
reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi 
speciale, cu modificările şi completările ulterioare, modificate prin art.XXII şi art.IX din Ordonanţa de 
urgenţă nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal 
în sectorul bugetar ; 

- în temeiul dispoziţiilor 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 ŞT E : 

 
Art.1. – (1)Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă pentru preşedinte,vicepreşedinte şi 

membrii Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui, precum şi pentru secretarul acesteia se stabileşte 
la 65,78 lei, reprezentând 1% din indemnizaţia preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui. 

               (2) Indemnizaţia de şedinţă prevăzută la alin.(1) se acordă proporţional cu 
numărul de şedinţe la care s-a participat în luna respectivă. 

               (3) Plata indemnizaţiei de şedinţă al cărui cuantum a fost stabilit potrivit alin.(1) 
se efectuează lunar de către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui din 
bugetul acesteia în limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul local al jud. Vaslui pe anul 2009. 

Art.2. – Hotărârea nr.16/2006 a Consiliului judeţean Vaslui privind stabilirea cuantumului 
indemnizaţiei de şedinţă preşedintelui, vicepreşedintelui şi membrilor Comisiei pentru protecţia 
copilului Vaslui, se abrogă. 

Art.3. – Câte un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei generale se 
asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui şi membrilor Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui. 

                                    Vaslui, 20 mai  2009  
 
 

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

                                                                                                                                             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 stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă preşedintelui, 
vicepreşedintelui şi membrilor Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui, precum şi secretarului 
acesteia 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
În conformitate cu dispoziţiile art.104 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului şi ale Hotărârii de Guvern nr.1437/2004 privind organizarea şi 
metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului, prin Hotărârea nr.123/2004 a 
Consiliului judeţean Vaslui a fost înfiinţată Comisia pentru protecţia copilului Vaslui, ca organ de 
specialitate, fără personalitate juridică, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului. 

Din componenţa comisiei fac parte preşedintele, vicepreşedintele şi 4 membri, 
reprezentanţi ai unor servicii publice deconcentrate cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului, 
precum şi un reprezentant al organismelor private acreditate. 

Exercitarea atribuţiilor de încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap, de 
orientare şcolară a acestora, de stabilire a măsurilor de protecţie specială a copiilor, de reevaluare 
periodică a hotărârilor emise precum şi a altor atribuţii prevăzute de lege se realizează prin emiterea 
de hotărâri, în şedinţe ordinare care au loc bilunar şi ori de câte ori este necesar în şedinţe 
extraordinare. 

Având în vedere răspunderea ce revine preşedintelui , vicepreşedintelui şi membrilor 
comisiei privind protecţia copilului în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege, precum şi în 
adoptarea de hotărâri cu respectarea dispoziţiilor legale, prin Ordonanţa Guvernului României, 
nr.2/2006 s-a prevăzut dreptul la o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre 
a consiliului judeţean şi nu poate depăşi 5% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean. 
Aceeaşi prevedere a fost menţinută şi în anul 2007 prin art.42 din Ordonanţa Guvernului nr.6/2007 
privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor până 
la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor 
publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007 şi prin art.27 
din Ordonanţa Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale 
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul 
de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, 
precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului 
contractual salarizat prin legi speciale, cu modificările şi completările ulterioare care au fost 
modificate prin art.XXII  şi art. IX din Ordonanţa de urgenţă nr.35/2009 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar în sensul micşorării 
cuantumului îndemnizaţiei de şedinţă de la 5% la 1% din indemnizaţia preşedintelui consiliului 
judeţean. 

Având în vedere considerentele menţionate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre privind 
stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă preşedintelui, vicepreşedintelui şi membrilor Comisiei 
pentru protecţia copilului Vaslui, precum şi secretarului acesteia, pe care vă rog să-l adoptaţi în forma 
prezentată. 

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

 
 
 
 
 


