
R OM A N I A
JUD. CLUJ
COMUNA NEGRENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E Nr.47/2019
cu privire la constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul

comunei Negreni şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia

Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.2019
Având in vedere:- referatul de aprobare nr.2605/19.08.2019 a domnului primar privind

oportunitatea aprobarii Consiliului Comunitar Consultativ si raportul de specialitate înregistrat
sub nr. 3369/16.10.2019 al compartimentului de asistenţă socială din primărie;

Tinand cont de proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei Negreni avizat
favorabil de comisia de specialitate din cadrul consiliului local Negreni.

Tinând seama de prevederile : art. 103 din Legea nr. 272 / 2004 privind protecţia
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 50^2 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi
completările ulterioare ;

- prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) alin.(7) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ.

In temeiul prevederilor art. art.196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ.

H O T Ă R E Ş T E
Art.1 – Se reorganizează Consiliul Comunitar Consultativ pentru sprijinirea

activităţii de asistenţă socială şi protecţia copilului în comuna Negreni în următoarea
componenţă:

1. – Dejeu Mircea – preot
2. – Iliesi Gelu Dorel – agent poliţie
3. – Bolba Daniela – secretar scoala
4. – Suciu Alina – medic familie
5. – Criste Valean – consilier local
6. – Saracut Marius Nicolae – om de afaceri
7. – Pogacean Lacramioara Teodora – educatoare

Art. 2 – Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ pentru sprijinirea activităţii de
asistenţă socială şi protecţia copilului în comuna Negreni va fi asigurat de către doamna Botis
Florentina, referent în cadrul compartimentului de asistenţă socială, din cadrul apartatului de
specialitate al primarului comunei Negreni.

Art.3 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Comunitar
Consultativ pentru asistenţă socială, cu modificările intervenite, anexă la prezenta hotărâre şi
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul Comunitar
Consultativ pentru asistenţă socială şi consilierul pentru asistenţă socială, iar secretarul general
al comunei se obligă să comunice prezenta hotărâre persoanelor interesate.

Nr.47 Consilieri total: 11
Din 29.10.2019 Consilieri prezenţi: -10

Votat pentru: -10
Împotrivă:-
Abţineri -

Preşedinte de şedinţă,
Ile Ovidiu Contrasemnează secretar general UAT

Secan Radu
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