
Comisia judeteana pentru protectia copilului va lucra gratuit
Membrii Comisiei judetene pentru protectia copilului, din cadrul CJ Sibiu, nu vor mai fi retribuiti pentru
sedintele la care participa in cadrul comisiei amintite, incepand cu luna viitoare. Potrivit normelor in
vigoare, cei sapte membri ai Comisiei primeau pentru fiecare sedinta o indemnizatie de 1% din
indemnizatia presedintelui Consiliului Judetean Sibiu – aproximativ 400 de lei.
  `A fost abrogat art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008, privind nivelul salariilor de baza si al
altor drepturi ale personalului bugetar, astfel ca indemnizatia de sedinta a Comisiei judetene pentru
protectia copilului nu se mai poate acorda`, se arata in proiectul de hotarare al Consiliului Judetean Sibiu,
redactat pentru sedinta de joi.
  Comisia respectiva are printre altele, potrivit legii, trei atributii principale: stabileste incadrarea in grad
de handicap si orientarea scolara a copilului, se pronunta cu privire la pripunerile referitoare la stabilirea
unor masuri de protectie speciala a copilului si solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de
asistent medical.
  In actuala componenta, Comisia este condusa, in calitate de presedinte, de Iordan Nicola, secretarul
judetului Sibiu, secondat de vicepresedintele Dana Marinela Lupica (directoril interimar al Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu).
  Membrii sunt Daniela Carmen Galatanu (,edic specialist pediatru, desemnat de Directia de Sanatate
Publica a Judetului Sibiu), Delia Stoicescu (psihopedagog, desemnat de Inspectoratul Scolar al Judetului
Sibiu), Nicoleta Gavrea (reprezentant al Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu), Radu-Ioan Graur
(director coordonator al Directiei de Munca si Protectie Sociala a Judetului Sibiu) si Elena Miruna
Tudorache (reprezentant al organismului privat acreditat, director executiv la Fundatia `Un Copil, O
Speranta`). Secretarul comisiei este Dorina Cimpoca (referent, Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Sibiu).
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