ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarii componentei Consiliului Comunitar Consultativ al comunei
Păcureți , jud. Prahova .

Consiliul Local al comunei Pacureti , judetul Prahova , intrunit in sedinta ordinara in
data de 23 mai 2019:Vazand expunerea de motive nr. 1878 /2019 primarului comunei si raportul
de specialitate cu nr. 1880 /2019, intocmit compartimentul ,, asistenta sociala ‘’,din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Pacureti , judeţul Prahova;
.Având în vedere:-;prevederile art. 114 alin. 1; 2; 3 si 4, din Legea nr.272/2004 privind protecţia
şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;prevederile Ordonanței Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
Vazand
:Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al
com.Pacureti , jud. Prahova .
Avizul favorabil al secretarului comunei Pacureti , jud. Prahova .
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. a) pct.2 ale art. 45 alin. (3), art.115 alin.(1)
lit.b) şi art.123 alin.(1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare.
adopta prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă modificarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ al comunei
Păcureți, ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului,dupa cum
urmeaza :
1.Branoiu Lucica –inspector superior – presedinte
2.Bajenaru Alexandra –Stefania-consilier principal – secretar
3.Nan Gabriela –medic de familie, Centrul medical Mediurg ;
4.Cojocaru Victor-Georgian –preot - Parohoia Matita
5.Corduna Elena –Gabriela – profesor învățământ primar, Școala Gimnazială Păcureți;
6.Micu Vasile –preot, Parohia Păcureți ;
7.Munteanu Gica –agent de politie, Poliția Română ;
8.Dinu George –Catalin –politist local -Primăria Păcureți ;
9. Dulce Ioan – consilier local
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Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Păcureți,
Compartimentului Asistență socială și persoanelor nominalizate la art.. 1 din prezenta , Primarului
Comunei Păcureți, Institutiei Prefectului Judeţului Prahova şi se va aduce la cunoştinţă publică.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
 D-l. CORDUNA ION

PĂCUREŢI, 23 .05.2019
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